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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

 

Як ніколи актуальною для освіти України стає проблема створення умов для 

розквіту духовно і творчо розвинених особистостей, побудова траєкторії їхнього 

індивідуального розвитку. Важливими рисами таких особистостей є здатність до 

творчого сприйняття світу; пізнавальна активність та ініціатива; вміння дати оцінку 

побаченому, почутому; здатність до емпатії, розуміння позиції, поглядів іншого; 

потяг до самовдосконалення та самоосвіти протягом життя та ін. Творчий потенціал 

нації розглядається як один з видів невичерпних ресурсів, раціональне використання 

яких є основою вирішення економічних, політичних, технічних проблем, а головне, 

дарує самій особистості радість від творчого розвитку, саморозкриття, 

самореалізації. 

При вивченні навчальної дисципліни «Робота вчителя з обдарованими 

учнями» основна увага звертається на психологічні особливості обдарованої 

особистості, оскільки вони постійно знаходяться у полі зору психологів, педагогів та 

ін. Враховуючи різноманіття та індивідуальну своєрідність феномена обдарованості, 

істотно важливим виявляється роль особистості вчителя як фасилітатора процесу 

розвитку особистості, моделювання і проектування освітнього процесу, добір методів 

і прийомів роботи з обдарованими учнями. Багатогранність і складність феномену 

обдарованості дітей визначає доцільність варіативного існування різноманітних 

напрямів роботи з ними, тобто потребує від учителя прояву педагогічної творчості. 

 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

вивчення студентами теоретичних і практичних основ роботи вчителя з 

обдарованими учнями в початковій школі з урахуванням їхніх вікових і 

психологічних особливостей. 

 

Завдання:  

– ознайомити з проблемою навчання обдарованих учнів у сучасній 

початковій ланці освіти; 



– ознайомити з психологічними характеристиками обдарованості дітей 

молодшого шкільного віку; 

– сформувати теоретичні знання та практичні уміння, необхідні для 

виявлення та діагностики обдарованості учнів початкових класів; 

– вивчити специфіку організації освітнього процесу з обдарованими учнями 

у початковій школі; 

– ознайомити з формами та методами роботи з обдарованими учнями у 

початковій школі; 

– вивчити практичні аспекти роботи з обдарованими учнями початкової 

ланки освіти. 

 

3. Пререквізити: 

Навчальні дисципліни, які вивчаються до початку або разом із дисципліною, 

що підвищує ефективність засвоєння курсу: «Психологія загальна та вікова», 

«Педагогічна психологія», «Теорія та методика виховання», «Дидактика» та ін. 

 

4. Результати навчання  

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

Спеціальні компетентності (СК) 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати 

відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати 

ними в професійній діяльності. 

СК-4. Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати 

конструктивну та екологічну взаємодію з учасниками освітнього процесу, 



формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати 

їхню пізнавальну діяльність. 

СК-5. Здатність до проєктування осередків навчання, виховання й розвитку 

здобувачів початкової освіти. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. 

СК-7. Здатність до добору оптимальних форм, методів, технологій та засобів 

формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів, 

визначених у Державному стандарті початкової освіти. 

СК-10. Здатність до забезпечення в освітньому середовищі сприятливих умов 

для кожного молодшого школяра залежно від його індивідуальних потреб, 

можливостей, здібностей та інтересів. 

 

Програмні результати навчання 

ПР-04. Збирати, інтерпретувати та застосовувати інформацію, критично 

оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися 

юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в початковій школі. 

ПР-08. Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток 

пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання. 

ПР-09. Організовувати конструктивну та екологічну взаємодію з учасниками 

освітнього процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження 

психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування. 

ПР-10. Планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, 

позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні 

форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог 

нормативних документів початкової школи. 

ПР-14. Організовувати освітній простір безпечно, проєктувати навчальні 

осередки у класі спільно з молодшими школярами з урахуванням їхніх вікових 

особливостей, інтересів і потреб, забезпечувати дотримання вимог безпеки 



життєдіяльності, санітарії та гігієни, створювати психологічно комфортні умови 

освітнього процесу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– поняття обдарованості та різні підходи до її визначення; 

– основні види обдарованості; 

– критерії та показники багатогранних проявів обдарованості особистості; 

– фактори формування обдарованості дитини; 

– особливості розвитку обдарованих хлопчиків і дівчат; 

– основні проблеми обдарованих дітей; 

– вимоги до організації роботи з обдарованими учнями; 

– принципи побудови програм для обдарованих учнів; 

– основні напрями навчально-виховної роботи з обдарованими учнями; 

– форми навчання обдарованих учнів; 

– методи роботи з обдарованими учнями; 

– особливості підготовки педагога до взаємодії з обдарованими дітьми; 

– роль родини та стосунків батьків у житті обдарованої дитини; 

– особливості позакласної та позашкільної роботи з обдарованими учнями. 

вміти: 

– визначити за критеріями та показниками проявів обдарованості особистості 

обдаровану дитину молодшого шкільного віку; 

– підбирати психолого-соціологічний інструментарій діагностики 

обдарованих учнів; 

– використовувати методи діагностики обдарованої дитини молодшого 

шкільного віку. 



5. Опис навчальної дисципліни 
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Денна 2-й 4 3 90 2 15 - 30 - 45 - залік 

Заочна  2-й 4 3 90 2 10 - - - 80 - залік 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с пр інд с.р. л с пр інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи роботи вчителя з 

обдарованими учнями у початковій школі. 

Тема 1. Вступ до 

предмету «Робота 

вчителя з 

обдарованими 

учнями». 

15 2 5 - - 8 14 1 - - - 13 

Тема 2. 
Психологічні 

характеристики 

обдарованості 

дітей молодшого 

шкільного віку. 

16 3 5 - - 8 15 2 - - - 13 

Тема 3. 
Виявлення та 

діагностика 

обдарованості 

учнів початкових 

класів. 

18 4 5 - - 9 16 2 - - - 14 



Разом за ЗМ 1 49 9 15 - - 25 45 5 - - - 40 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Технологія навчання обдарованих дітей 

молодшого шкільного віку. 

Тема 4. 

Організація 

освітнього 

процесу з 

обдарованими 

учнями у 

початковій школі. 

14 2 5 - - 7 16 2 - - - 14 

Тема 5. Форми та 

методи роботи 

вчителя з 

обдарованими 

учнями у 

початковій школі. 

14 2 5 - - 7 15 2 - - - 13 

Тема 6. 
Практичні 

аспекти роботи 

вчителя з 

обдарованими 

учнями. 

13 2 5 - - 6 14 1 - - - 13 

Разом за ЗМ 2 41 6 15 - - 20 45 5 - - - 40 

Усього годин 90 15 30 - - 45 90 10 - - - 80 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№  

п/п 

Назва теми 

1. Тема. Вступ до предмету «Робота вчителя з обдарованими учнями». 

Завдання: 

1. Розкрити проблему навчання обдарованих учнів у сучасній початковій 

ланці освіти. 

2. Охарактеризувати природу обдарованості та різні підходи до її 

визначення. 

3. Визначити основні види обдарованості. 

2. Тема. Психологічні характеристики обдарованості дітей молодшого 

шкільного віку. 

Завдання: 

1. Вказати критерії та показники багатогранних проявів обдарованості 

особистості. 

2. Розкрити фактори формування обдарованості дитини. 

3. Назвати особливості розвитку обдарованих хлопчиків і дівчат. 



4. Визначити основні проблеми обдарованих дітей. 

3. Тема. Виявлення та діагностика обдарованості учнів початкових класів. 

Завдання: 

1. Розкрити проблему визначення обдарованості особистості. 

2. Охарактеризувати методи діагностики обдарованої дитини. 

3. Вказати психолого-соціологічний інструментарій діагностики 

обдарованих учнів. 

4. Тема. Організація освітнього процесу з обдарованими учнями у 

початковій школі. 

Завдання: 

1. Охарактеризувати роботу з обдарованими учнями як важливий напрям 

діяльності вчителя. 

2. Назвати вимоги до організації роботи з обдарованими учнями. 

3. Розкрити принципи побудови програм для обдарованих дітей. 

5. Тема. Форми та методи роботи вчителя з обдарованими учнями у 

початковій школі. 

Завдання: 

1. Визначити основні напрями навчально-виховної роботи з 

обдарованими учнями. 

2. Охарактеризувати форми навчання обдарованих дітей. 

3. Охарактеризувати методи роботи з обдарованими учнями. 

6.  Тема. Практичні аспекти роботи вчителя з обдарованими учнями. 

Завдання: 

1. Охарактеризувати підготовку педагога до взаємодії з обдарованими 

учнями. 

2. Розкрити роль родини та стосунків батьків у житті обдарованої 

дитини. 

3. Визначити особливості позакласної та позашкільної роботи з 

обдарованими учнями. 

 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю 

Форми поточного контролю: 

– усне фронтальне та індивідуальне опитування; 

– письмове опитування – тестування, понятійні та термінологічні диктанти, 

реферативні повідомлення, робота над індивідуальними завданнями та ін.  

Форма підсумкового контролю – залік. 

 



Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни є: 

 модульні контрольні роботи; 

 тестові завдання; 

 понятійні диктанти; 

 реферативні повідомлення, есе; 

 мультимедійні презентації; 

 індивідуальні проекти та завдання; 

 педагогічна преса; 

 словник термінів з теми заняття. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

 

для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 

80–89 В 
добре  

70–79 С 

60–69 D 
задовільно  

50–59 Е  

35–49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти  

(залік) 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 
Підсумковий 

тест (залік) 

Сумарна  

к-ть 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
40 100 

10 10 5 5 10 5 5 5 5 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
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