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СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ЛЕЖИНСЬКОГО 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 

Обдарованість, з точки зору біології, — це вияв розумових, художніх, фізичних 

можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження обда-

рованої дитини визначається спадковістю, а її розвиток — навчанням і вихованням. 

Обдарована людина має, як правило, особливу будову і функціональні особливості го-

ловного мозку, а також окремих його аналізаторів. 

Тривалий час явище обдарованості вивчали в рамках педагогіки. Згодом його 

дослідженням стали займатися психологи. І тільки в останні 50 років фун-

даментальні наукові дослідження біологічних основ обдарованості людини стали 

предметом анатомії", фізіології, генетики та біохімії. 

Обдарованість може проявлятися в різних видах діяльності. її не можна 

визначити за якимось одним критерієм, оскільки вона виявляється в наборі 

взаємопов'язаних якостей. Так, в обдарованих людей добра пам'ять, увага, логічне 

або ж образне мислення. 

Одним із компонентів креативності є дивергентне — творче (Дж. Гілфорд), 

нешаблонне (Е. ле Боно) мислення. 

За Дж. Гілфордом, дивергентне мислення характеризується такими 

особливостями: 

• легкість і продуктивність — тобто  наскільки швидко індивід може 

створювати певні продукти творчості: ідеї, думки, об'єкти тощо; 

• гнучкість — здатність швидко переключатися з однієї проблеми на іншу або 

об'єднувати їх; 

• оригінальність — своєрідність мислення, незвичний підхід до проблеми, її 

нове розв'язання; 

• точність (відповідність) — стрункість розумових операцій щодо тієї чи 

іншої проблеми, вибір рішення, адекватного поставленій меті. 

Обдарованість може проявлятися в різні періоди розвитку людини. Для 

обдарованих дітей характерними є рання мова, великий словниковий запас, до-

питливість. Творча дитина, як правило, енергійна, дотепна, відрізняється 

розвиненою пам'яттю і виявляє значну самостійність у думках і поведінці. Обда-

ровані діти здатні класифікувати інформацію, вміють . користуватися 

накопиченими знаннями. Вони з задоволенням сприймають складні завдання, під 

час виконання яких виявляють неабияку увагу, наполегливість. Дитина високої 

творчої спрямованості здатна з головою заглибитися в те, що її цікавить, вона 

дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх, використанні різних 

матеріалів, висловлює багато різних міркувань з приводу конкретної ситуації, 

здатна по-новому підійти до розв'язання проблеми. 

Обдарованість може бути загальною, коли дитина має потяг до різних видів 

праці та мистецтва, але може бути і спеціальною, коли інтерес проявляється до 

якогось одного виду діяльності (музичний, художній, спортивний напрями 

тощо). 

Зрозуміло, що здатність до творчості, поєднана з високим інтелектуальним 
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рівнем, — це виняток, рідкісне явище у звичайному шкільному класі. Проте 

потенційна творчість, як свідчать зарубіжні та вітчизняні психологічні 

дослідження, притаманна кожній дитині. Завдання педагога — створювати умови, 

за яких схильність дітей до нового, нестандартного, їхнє бажання самостійно 

вирішувати поставлені завдання можуть набути розвитку 
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ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ – КРЕДО ПЕДАГОГІВ 

КРЕДО ТВОРЧИХ УЧИТЕЛІВ ШКОЛИ 

 Я маю творчий потенціал. 

  Я хочу реалізувати його.  

 Я певен, що мені все вдасться.. 

 Я схильний ризикувати.  

 Я вмію бачити проблему і можливості її розв'язання.  

 Я маю критичне і гнучке мислення.  

 Я в пошуку!  

 Я виховаю творчу особистість!!! 

Кожна обдарована (талановита) дитина — індивідуальність, яка потребує 

особливого підходу. Виявити талант—таке завдання ставить перед собою 

соціально-психологічна служба Лежинського НВК. А створити умови для 

виявлення обдарованості — суто педагогічне завдання, яким переймається адмі-

ністрація закладу, класні керівники, керівники гуртків, секцій, студій, 

бібліотекар. 

Важливим критерієм визначення обдарованої (талановитої) дитини, як 

вважають педагоги школи, є чисельні тести, рекомендовані психолого-

педагогічного літературою. Проте практика їх використання виявила, що вони 

не є універсальним методом визначення обдарованості, оскільки навіть у 

найточніших із них імовірність не перевищує 70—80 %, а тому тестування 

доповнюємо спостереженням за дітьми. Розібратися в деяких підходах до 

виявлення ознак обдарованості в процесі безпосереднього спостереження за 

дитиною допомагає створена творчою групою педагогів школи матриця для 

виявлення ознак обдарованості у дітей. 

МАТРИЦЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ОБДАРОВАНОСТІ У ДІТЕЙ 

Позитивні якості: 

1. Дитина має чудову пам'ять. 

2. Для вихованця характерна багата уява. 

3. Дитина вміє створити в уяві альтернативні системи. 

4. Має розвинену оперативну пам'ять і логічне мислення. 

5.Прагне до активного дослідження навколишнього світу. 

6.Вихованець успішний у багатьох починаннях. 

7.Має позитивну установку на творче виконання завдань. 

8.Дитина наполеглива у своїх діях, нерідко наближена до самовпевненості. 

9.Характеризується величезною допитливістю. 

Негативні якості: 

1. Чітко виражений егоцентризм. 

2.Прагнення до товариства старших дітей та дорослих. 

3.Гостра реакція на несправедливість. 

4.Нестримність почуттів та емоцій.  

5.Нечіткість у розмежуванні реальності та фантазії. 
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      Останні п'ять ознак свідчать самі про себе: виховання дитини — справа 

дуже складна і серйозна. Критичний аналіз наукових праць та практичного 

досвіду дає змогу зробити висновок, що рутинне виховання, побудоване на 

традиційних прийомах, згубно впливає на  обдаровану натуру, яка зазвичай  

сама заявляє про себе, ускладнюючи життя консервативних дорослих і 

змушуючи їх шукати нестандартні виховні підходи. Тому, опрацювавши 

літературу і врахувавши поради фахівців-психологів, використавши досвід  

роботи з цього питання, накопичений в інших навчальних закладах області  

та України, творча група вчителів Лежинського НВК створили пам’ятки 

«Що повинен знати педагог, Який виховує обдаровану дитину?» та 

«Модель компетентності педагога Лежинського НВК, який працює з 

обдарованою дитиною», на основі яких будує свою роботу з обдарованими 

дітьми вся творча громада педагогів школи. 

 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА,  

ЯКИЙ ПРАЦЮЄ З ОБДАРОВАНОЮ ДИТИНОЮ 

Мислити за шаблоном – найкращий 

 спосіб занапастити справу. 

Д. Енрайт 

1. Учитель не повинен постійно розхвалювати обдарованого учня за 

індивідуальні успіхи, краще заохотити його до спільних занять з 

іншими дітьми. 

2. Учителю не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з 

елементами змагання. Обдарована дитина частіше буде переможцем, 

що може викликати неприязне ставлення інших дітей. 

3. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, 

навпаки, навмисно її принижувати, застосовувати сарказм. 

4. Учителю варто пам'ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно 

ставляться до чітко регламентованих повторюваних занять. 

5. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми: 

 повага до прагнення учнів працювати самостійно; 

 надання дитині свободи вибору щодо сфери реалізації своїх, 

здібностей; 

 індивідуальне застосування навчальної програми; 

 заохочення учнів до роботи над власними проектами; 

 жодного тиску на дітей, створення атмосфери розкутості; 

 схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання 

бажання випробувати себе в цій чи інших галузях; 

 підкреслення ролі індивідуальних відмінностей; 

 надання допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і 

внаслідок цього відчувають тиск з боку інших; 

 найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та 

індивідуальних нахилів; 

 поблажливість до можливого безладу; 
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 заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності; 

 постійне підтвердження того, що вчитель є однодумцем учнів, а не 

супротивником. (Див. схему 1) 

6. Риси, якими має володіти вчитель, котрий працює з обдарованими 

дітьми: 

 доброзичливість і чуйність; 

 цілеспрямованість і наполегливість; 

 розуміння психології здібних та обдарованих дітей; 

 високий інтелектуальний рівень; 

 широке коло інтересів; 

 готовність  до  виконання  найрізноманітніших обов'язків, 

пов'язаних із навчанням обдарованих дітей; 

 жвавість, активність, почуття гумору; 

 гнучкість і завжди постійна готовність переглянути свої погляди; 

 здатність до постійного самооновлення, сприйняття нетрадиційних 

думок і поглядів, емоційна стабільність і вміння переконувати. 

 

Професійному вдосконаленню і творчій діяльності 

педагога сприяють такі чинники: 

1. Інтерес до змісту діяльності. 

2. Суб'єктивна привабливість спілкування з дітьми. 

3.  Високий рейтинг професіоналізму в структурі цінностей особистості. 

4.  Достатньо високий рівень самооцінювання й рівень домагань. 

5. Можливості для самореалізації. 

6. Престиж педагогічної діяльності. 

7. Гідні умови праці. 

8. Перспектива професійного зростання. 

9. Позитивне стимулювання діяльності. 

 

Поради вихователям обдарованих дітей 

1. Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих — 

вразливих і чутливих до всього, що стосується їхнього «Я». 

2. Допомагайте здібним дітям виробити адекватну «Я»-концепцію й самооцінку, 

розвивайте в них емпатію. 

3. Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває 

емоційного досвіду, взаємодіючи з людьми. 

4. Дотримуйтесь порядку й дисципліни: обдаровані діти, як і всі інші, мають 

знати межу допустимо поведінки. 

5. Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їхня 

праця була корисною. 

6. У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод—це 

активізує їхню роботу. 

7. Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного 

здобування знань. 
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8. Привчайте обдарованих дітей працювати разом — це допоможе їм 

адаптуватися до соціальних умов. 

9. Заохочуйте дітей—це стимулює їх.  

10. Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей. 

Пам'ятка 

«Що повинен знати педагог, який виховує обдаровану дитину?» 
 У талановитої дитини відразу помітні тонка спостережливість, 

зосередженість, посидючість, уміння наполегливо переслідувати поставлену 

мету, самостійність і незалежність у діяльності. 

 Немотивований тиск та примус, нав'язування занять затримують прояви 

справжніх природних нахилів. 

 Занадто рання спеціалізація та «професіоналізація» збіднюють особистість. 

Необхідно гармонійно розвивати сукупність тілесних, душевних І розумових 

сил, які становитимуть реальну користь у житті, допоможуть вихованцеві 

посісти достойне місце в суспільстві. 

 Талановитій дитині необхідно надавати не тільки свободу самодіяльності, а 

й можливість у певних межах обговорювати з дорослими свої наміри. У 

результаті виробляється самоповага та здатність критично оцінювати свої 

здібності й дії. 

 Інтенсивному розвитку природних задатків допомагають ознайомлення з 

різноманітною діяльністю, глибокі й помірно численні враження. Потрібні 

для творчості фарби, звуки, форми, рухи талановиті діти знаходять у 

спілкуванні з природою, яка пробуджує мислення, уяву, творчість. 

 

Цікавий матеріал, який можна використати як доповнення до наведених вище 

порад учителям і батькам, містять сучасні дослідження, проведені відомим 

психологом А. Баркан із питань виховання обдарованої дитини: 

1.  Важливо не ігнорувати унікальності такої дитини, проте й не висловлювати 

надмірних захоплень її обдарованістю, не перетворювати життя дитини на 

інструмент задоволення батьківських амбіцій. 

2. Природна допитливість обдарованих дітей є причиною безлічі запитань, 

якими вони «замучують» дорослих. Особливо складно з такими дітьми в школі. 

їх намагаються порівняти з іншими, підігнати під зручний стандарт звичайного, 

слухняного учня. Ось чому так часто ті, кого в дитинстві називають 

«вундеркіндами», з віком стають звичайними прагматичними людьми, які 

нічого оригінального, нового не створюють, а їхні досягнення не відповідають 

рівню їхніх здібностей. 

3. Необхідно створювати всі умови для розвитку таланту, але не нав'язувати 

дитині своїх захоплень та інтересів, не культивувати необхідності будь-що 

досягти неперевершених результатів, не перевантажувати, не змушувати 

постійно займатися улюбленою справою, бо це може відбити бажання 

цікавитися улюбленим заняттям, стати причиною неврозу або розвинути в дитині 

пихатість та претензійність. 
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4.Намагатися зменшити надмірну вразливість обдарованої дитини, вчити її 

гідно програвати і не сприймати невдачу як трагедію, володіти емоціями, 

робити все, щоб дитина не занижувала самооцінки і водночас не виставляла на 

показ свою обдарованість. 

5.Допомагати їй налагоджувати нормальні стосунки з дорослими і дітьми. 

6.Якомога більше приділяти уваги її фізичній активності. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО  

СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНИХ ТА ЗДІБНИХ ДІТЕЙ 

Технологія спрямована на: 

• виявлення обдарованих та здібних дітей; 

•  створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей. 

Теоретичне обгрунтування 
Характерними особливостями обдарованих дітей є висока пізнавальна 

активність і розвинений інтелект, багата фантазія, творчість, винахідливість, 

емоційна безпосередність, високий енергетичний рівень, чітка моторна 

координація, фізична стабільність. 

Реформування системи освіти зумовило необхідність формування й 

розвитку інтелектуального та духовного потенціалу нації. Особливо 

актуальною є проблема створення української еліти. А для цього слід 

створити найсприятливіші умови для всебічного розвитку дитини. 

Технологія передбачає: 
•  інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості дитини з 

урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров'я, потреб суспіль-

ства; 

• оптимальну реалізацію цілісного розвивального впливу навчання, 

виховання та освіти на особистість учня; 

•   мобілізацію психічних ресурсів особистості, спрямовану на інтенсивний 

саморозвиток, що водночас забезпечуватиме і повну самореалізацію, творчу 

налаштованість. 

Концепція 
Створення атмосфери для розвитку індивідуального потенціалу 

особистості в умовах вільного вибору, для зростання особистості та її 

пізнавальних здібностей, можливість адаптації особистості в 

соціокультурному середовищі. 

Мета технології: максимальний розвиток особистості дитини з високим 

рівнем здібностей в одній чи декількох сферах з урахуванням її 

індивідуальних особливостей. 

Завдання: 
1.  Забезпечити умови для самореалізацїї особистості, використовуючи 

сучасні технології навчання та виховання. 

2. Спрямувати роботу з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої 

дитини. 
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3.   Скоординувати роботу фахівців, викладачів щодо надання кожному 

учневі індивідуальних рекомендацій, створення карт просування здібних 

дітей. 

Умови застосування технології 

Технологію супроводу обдарованих та здібних дітей слід 

використовувати за умови взаємодії, взаєморозуміння, узгодженої діяльності 

всіх учасників навчального процесу. 

Покроковий опис технології 
Засобом опису технології є технологічна карта, де зазначено напрями роботи 

з обдарованими та здібними дітьми протягом навчального року. Згідно з цим 

відбувається розвиток кожної дитини. Цей процес має планомірний і 

системний характер, він передбачає: 

• комплексне діагностування; 

• інформацію; 

• консультування; 

• проектування індивідуально-орієнтованих програм; 

• аналітичну роботу з реалізації цієї проблеми. 

Результативність згаданої технології визначається через показники всебічно 

розвиненої особистості з високим рівнем розумового розвитку, здатної до са-

морозвитку та самореалізацїї. 

Способи визначення результату 
• Анкетування. 

• Спостереження (зокрема психологічне). 

• Аналіз індивідуальних карт досягнень. 

Головні переваги 
Індивідуальний супровід: 

• уможливлює Інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток, 

саморозвиток та самореалізацію дитини; 

• сприяє не тільки просуванню учня в одній галузі, а й підсиленню інтересу 

до вивчення інших предметів; 

•  допомагає розвивати пізнавальну активність, нестандартність мислення, 

наполегливість, надзвичайну працездатність, активну життєву позицію в со-

ціальному середовищі; 

•  виявляє талановитих, обдарованих дітей, адже талант — це диво, досить 

незвичайне явище, яке трапляється не так уже й часто; 

•  допомагає завчасно виявити конкретні нахили,  уподобання,  зумовлені  

природними  здібностями; 

• допоможе дитині знайти себе і своє творче призначення. 

Застереження 
•  Помилковий прогноз стосовно обдарованості конкретної дитини може 

призвести до негативних наслідків. 

•  Надмірна увага і спонукання до успіхів може 

спричинити стрес. 
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Психологічний супровід розвитку обдарованих дітей 
        Створення програми психологічного супроводу зумовлене посиленням 

уваги до проблем особистості, особливо обдарованої й талановитої, та 

потребою в такій системі навчально-виховного процесу, за якої учень як 

унікальна і неповторна особистість стає активним суб'єктом навчання й 

виховання. 

       Реалізовуючи таку програму, психологічна служба школи впроваджує 

ефективні методики і технології виявлення, навчання та виховання дітей з 

високим рівнем здібностей. Програма також передбачає вдосконалення 

середовища, яке має забезпечити умови для розвитку творчого потенціалу і 

гармонійного розвитку особистості. ---------------------------------------------------- 
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Алгоритм організації роботи  

з обдарованими учнями в навчальному закладі 
№ 

з/п 
Заходи Термін Виконавець 

1.   Видання наказу «Про організацію роботи зі 

здібними та обдарованими учнями», у якому 

вказати відповідальних за цей напрямок та 

розподілити обов’язки відповідальних з питань 

реалізації програми «Обдаровані діти»  

Серпень-вересень Адміністрація 

2. Збір первинної інформації про дітей з 

інтелектуальними, художньо-естетичними та 

спортивними здатностями, які можуть бути 

рекомендовані для внесення в резерв 

шкільного банку обдарованих дітей  

Поточний - протягом 

навчального року, 

актуальний -  серпень-

вересень 

Класні керівники, 

педагог-організатор  

3. Психологічне діагностування учнів з 

потенційно високими досягненнями в силу 

видатних здатностей 

Поточне - протягом 

навчального року, 

актуальне -  серпень-

вересень 

Психологічна служба 

4. Моніторинг психологічного стану обдарованих 

дітей 
Регулярний - протягом 

навчального року,  

стартовий -  серпень-

вересень 

Психологічна служба 

5. Коректування бази даних на обдарованих 

учнів: 
- уточнення якісного складу банку даних 

- введення претендентів у базу даних 

- відмітка про обдарованих учнів, які вибули з 

навчального закладу 

- оновлення та правка даних про 

результативність діяльності обдарованих учнів 

Вересень Заступник директора з 

НВР, класні керінвики 

6. Затвердження банку обдарованих учнів 

навчального закладу 
Вересень Педрада 

7. Оформлення стенду «Обдаровані учні 

навчального закладу» 
Вересень Педагог-організатор, 

класні керівники 
8. Визначення цілей, завдань, пріоритетів, 

напрямків роботи з обдарованими учнями 
Вересень Педрада  

9. Затвердження планів роботи з основних 

напрямків реалізації програми «Обдаровані 

діти»: інтелектуального, художньо-

естетичного, спортивного 

Вересень Педрада 

10. Надання пакету відповідної документації до 

РМК: 
- наказ про роботу з обдарованими учнями; 

- індивідуальні картки та паспорти 

обдарованих учнів 

- психологічні методики виявлення 

обдарованих учнів 

система роботи з обдарованим учнями 

- резерв шкільного банку  

- шкільний банк даних на обдарованих 

учнів 

- інформація про оздоровлення 

обдарованих дітей протягом 

навчального року 

- інформація про преміювання або 

нагородження цінними подарунками 

обдарованих учнів  

Жовтень Заступник директора з 

НВР 

11 Координація діяльності різноманітних 

структур навчального закладу з реалізації 

програми «Обдаровані діти» (психологічна 

служба, шкільні МО, класні керівники, гуртки, 

Протягом року Заступник директора з 

НВР 
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консультпункти тощо) 
12 Забезпечення умов для проведення заходів з 

реалізації програми «Обдаровані діти» в усіх 

напрямках навчальної та виховної роботи.  

Протягом навчального 

року 
Адміністрація, класні 

керівники, педагог-

організатор 
13 Проведення заходів щодо профільного 

орієнтування  
Протягом навчального 

року 
Адміністрація, класні 

керівники, керівники 

ШМО  
14. Організація роботи факультативів, гуртків, 

консультаційних пунктів у навчальному 

закладі 

Протягом навчального 

року  
Адміністрація , 

керівники ШМО 

15 Відстеження результативності діяльності 

обдарованих учнів, внесення в базу даних ( в 

паспорт та індивідуальну картку) 

Протягом навчального 

року 
Адміністрація, класні 

керівники, педагог-

організатор, керівники 

ШМО  
16 Аналіз виконання планів з основних напрямків 

реалізації програми «Обдаровані діти» 
Грудень, травень Адміністрація 

17 Видати наказ «Про підготовку до 

інтелектуальних змагань в новому навчальному 

році» 

Січень Адміністрація 

18 Попередній аналіз результативності діяльності 

обдарованих учнів за навчальний рік 
Квітень Класні керівники, 

педагог-організатор 
19 Проведення шкільного свята «Обдарована 

дитина» 
Квітень Оргкомітет 

20 Діагностика задоволеності учнів освітніми 

послугами, що дозволяють розвинути творчий 

потенціал 

Квітень-травень Адміністрація 

21 Підсумковий аналіз результативності участі 

обдарованих учнів в запланованих заходах  
Травень Адміністрація 

22 Створення умов для участі обдарованих учнів у 

спеціальних розвивальних програмах 
Протягом навчального 

року 
Адміністрація 

23 Пошук додаткових джерел фінансування 

роботи з обдарованими учнями 
Протягом навчального 

року  
Адміністрація 

24 Забезпечення умов для оздоровлення 

обдарованих учнів 
Протягом навчального 

року 
Адміністрація 

 

1. Попередні заходи щодо пошуку й відбору обдарованих учнів 

проводяться шкільним психологом, класними керівниками та педагогом-

організатором: 

- психолог проводить попереднє дослідження  першокласників, знов 

прибулих учнів, куди входить спеціальне тестування. Що дозволяє 

схарактеризувати особистість дитини, виявити її випереджальний 

інтелектуальний або фізичний розвиток, естетичне чуття, нестандартне 

творче мислення; 

- класні керівники збирають первинну інформацію про дітей з 

інтелектуальними, художньо-естетичними та спортивними здібностями, 

рекомендують їх для внесення в резерв шкільного банку обдарованих учнів; 

- педагог-організатор надає допомогу в соціальній адаптації 

обдарованих учнів, залучає їх до участі в різних загально шкільних заходах.    

2. На підставі отриманих відомостей створюється резерв шкільного 

банку обдарованих учнів, до якого входять учні, що мають видатні здатності 

й потенційні можливості в досягненні результатів (які мають дипломи, 

нагороди, грамоти, заохочення у своїй сфері обдарованості). 

3. До шкільного банку даних заносяться відомості про дітей з яскраво 

вираженою обдарованістю, що демонструють стійко високі результати в 
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різних сферах протягом 2-3 років, посідають призові ( І-ІІІ ) місця на 

предметних олімпіадах, у конкурсі-захисті МАН, у предметних і художніх 

конкурсах, спортивних змаганнях і першостях ( які мають дипломи, 

нагороди, грамоти, заохочення у своїй сфері обдарованості). 

4. Протягом року необхідно вести облік кількості обдарованих учнів, 

фіксувати можливі зміни в шкільному банку. 

5. Необхідно регулярно відслідковувати за допомогою класних 

керівників, психолога та педагога-організатора результативність діяльності 

обдарованих учнів, поповнювати банк даних, вносити зміни в індивідуальну 

картку й паспорт, фіксувати участь дитини в усіх заходах. 

6. Психолого здійснює постійний супровід дітей, занесених у шкільний 

банк даних ( тестування, співбесіди, консультації, тренінги тощо). 

 
 


