
Якості, якими має володіти вчи-

тель для роботи з обдарованими 

дітьми  

 1. Бути доброзичливим і чуйним.  

 2. Розбиратися в особливостях 

психології обдарованих дітей, від-

чувати їхні потреби та інтереси.  

 3. Мати високий рівень інтелекту-

ального розвитку.  

 4. Мати широке коло інтересів.  

 5. Бути готовим до виконання різ-

номанітних обов’язків, пов’язаних з 

навчанням обдарованих дітей. 

 6. Мати педагогічну і спеціальну 

освіту.  

 7. Мати живий та активний харак-

тер.  

 8. Володіти почуттям гумору.  

 9. Виявляти гнучкість, бути гото-

вим до перегляду своїх поглядів і 

до постійного самовдосконалення.  

 10. Мати творчий, можливо, не-

традиційний особистий світогляд.  

 11. Бути цілеспрямованим і напо-

легливим.  

 12. Володіти емоційною стабільні-

стю.  

 13. Уміти переконувати.  

 14. Мати схильність до самоаналі-

зу.  
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ДНЗ СМВПУ 

Усі діти народжуються гені-

ями, однак упродовж пер-

ших шести років їхнього 

життя ми допомагаємо їм 

позбутися цієї геніальності. 

             

                    Б.Фу
лле  

Критерії за якими можна визна-

чити обдарованість дитини  
 

   Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:  

   - часто "перескакують” через послідовні етапи сво-

го розвитку;  

   - у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому 

мовленні;  

   - рано починають класифікувати і категорувати ін-

формацію, що надходить до них;  

   - Із задоволенням віддаються колекціонуванню. 

При цьому їхня мета – не приведення колекції в ідеа-

льний і досить постійний порядок, а реорганізація, 

систематизація її на нових підстановках;  

   - мають великий словниковий запас, із задоволен-

ням читають словники та енциклопедії, придумують 

нові слова і поняття;  

   - можуть займатися кількома справами відразу, на-

приклад, стежити за двома чи більше подіями, що 

відбуваються навколо них;  

   - дуже допитливі, активно досліджують навколиш-

ній світ і не терплять будь-яких обмежень свої дослі-

джень;  

   - у ранньому віці здатні простежувати причинно      

   -наслідкові зв’язки, робити правильні висновки;  

   - можуть тривалий час концентрувати свою увагу на 

одній справі, вони буквально "занурюються” в своє 

заняття, якщо воно їм цікаве;  

   - мають сильно розвинуте почуття гумору;  

   - постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм 

поки що не під силу;  

   - визначаються різноманітністю інтересів, що поро-

джує схильність починати кілька справ одночасно;  

   - часто роздратовують ровесників звичкою по-

правляти інших і вважають себе такими, що зав-

жди мають рацію;  

   - їм бракує емоціонального балансу, вони час-

то нетерпеливі та поривчасті. 



 13. Створюй проблемні ситуації, що вимага-

ють альтернативи, прогнозування, уяви.  

 14. Створюй в школі періоди творчої актив-

ності, адже багатого геніальних рішень з'яв-

ляється в такий момент.  

 15. Допомагай оволодівати технічними за-

собами для записів.  

 16. Розвивай критичне сприйняття дійсності 

 17. Вчи доводити починання до логічного 

завершення.  

 18. Впливай особистим прикладом.  

 19. Під час занять чітко контролюй досягну-

ті результати та давай завдання підвищеної 

складності, створюй ситуації самоаналізу, 

самооцінки, самопізнання.  

 20. Залучай до роботи з розробки та впрова-

дження власних творчих задумів та ініціатив, 

створюй ситуації вільного вибору і відпові-

дальності за обране рішення.  

 21. Використовуй творчу діяльність вихован-

ців при проведенні різних  

видів масових заходів, відкритих та семінар-

ських   занять, свят.  

 22. Під час опрацювання програмового ма-

теріалу залучай до творчої пошукової роботи 

з використанням випереджувальних завдань, 

створюй розвиваючі ситуації.  

 23. Активно залучай до участі в районних, 

обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаган-

нях, виставках.  

 24. Відзначай досягнення вихованців, підт-

римуй та стимулюй активність, ініціативу, 

пошук.  

 25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, 

яку потрібно наповнити, а факел, який треба 

запалити" (К.Д.Ушинський).  

  

Як розвивати творчі здібності 

обдарованих дітей 
 

 1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зра-

зу, підкреслюючи їх оригінальність, важ-

ливість тощо.  

 2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.  

 3. Заохочуй оперування предметами, ма-

теріалами, ідеями. Дитина практично вирі-

шує дослідницькі завдання.  

 4. Вчи дітей систематичній самооцінці 

кожної думки. Ніколи не відкидай її.  

 5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до 

нових понять, думок.  

 6. Не вимагай запам'ятовування схем, таб-

лиць, формул, одностороннього рішення, 

де є багатоваріативні способи.  

 7. Культивуй творчу атмосферу - учні по-

винні знати, що творчі пропозиції, думки 

клас зустрічає з визнанням, приймає їх, 

використовує.  

 8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. 

Важливо фіксувати їх в блокноті.  

 9. Іноді ровесники ставляться до здібних 

дітей агресивно, це необхідно попередити. 

Найкращим засобом є пояснення здібному, 

що це характерно, і розвивати у нього тер-

пимість і впевненість.   

 10. Пропонуй цікаві факти, випадки, тех-

нічні та наукові ідеї.  

 11. Розсіюй страх у талановитих дітей.  

 12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, 

самостійність. Підкидай проекти, які мо-

жуть захоп-

лювати.  
 .  

 

 

  

Рекомендації педагогам у 

роботі з обдаровани
ми  

дітьми  

 
 1.  Учитель не пови

нен повсякчас розх
-

валювати кращого учня. Не слід виділя-

ти обдаровану дити
ну за індивідуальні

 

успіхи, краще заохотити спільн
і заняття з 

іншими дітьми.  

 2.  Учителеві не в
арто приділяти баг

ато 

уваги навчанню з елементами змагання. 

Обдарована дитина б
уде частіше від ін-

ших переможцем, що може викликати 

неприязнь до неї.  

 3.  Учитель не по
винен робити з обд

а-

рованої дитини "ву
ндеркінда”. Недоречне 

випинання винятко
вості породжує найча-

стіше роздратованість, 
ревнощі друзів, 

однокласників. Інша крайність – зловм
и-

сне прилюдне приниження унікальних 

можливостей і навіть с
арказм з боку вчи-

теля – звичайно, недо
пустимі.  

 4.  Учителеві треб
а пам’ятати, що в бі-

льшості випадків обдар
овані діти погано 

сприймають суворо регламентовані за-

няття, що повторюються.  


