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У збірнику поміщено матеріали з досвіду роботи ліцею над 

проблемою «Розвиток обдарованостей вихованців шляхом залучення 

їх до різних видів позакласної діяльності». Матеріали можуть бути 

використані заступниками директорів з виховної роботи, педагогами-

організаторами, керівниками гуртків, психологами, класними 

керівниками для проведення позакласної діяльності з вихованцями 

щодо розвитку різних видів обдарованостей у них. 
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Підвищення ефективності роботи педагогів щодо розвитку 

обдарованості у вихованців шляхом залучення їх до різних видів 

позакласної діяльності у Кременецькому ліцеї імені У.Самчука 

 
«Своєчасно знайти, виховати й розвинути 

задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно 

розпізнати в кожному його покликання – це 

завдання стає тепер найголовнішим у системі 

навчально-виховного процесу...» 

В.О. Сухомлинський 

Закон України «Про освіту» вказує, що метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій 

основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного 

потенціалу Українського народу… 

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти 

1. Здобувачі освіти мають право на: свободу творчої, спортивної, 

оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної 

діяльності тощо. 

У проекті Закону «Про повну загальну середню освіту» 

наголошується, що система загальної середньої освіти функціонує з 

метою забезпечення: 

а) всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, 

соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення 

і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору 

та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської 

активності, дбайливого ставлення до родини, власної країни, довкілля, 

стати корисним членом суспільства. 

Поряд з цим ми розуміємо, що сучасна глобалізація – об'єктивна, 

потужна сила, яка існує і яку не можна не враховувати. Люди, здатні 

розвиватися і приймати нестандартні рішення, — найважливіший капітал 

відкритого суспільства. 

Ще Я.А. Коменський говорив: «Діти допитливі, з гострим 

розумом при правильному вихованні стають великими людьми». У 
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зв'язку з цим перед педагогами ліцею постає завдання — навчитися 

мистецтва виховної роботи, оволодіти новими технологіями виховного 

процесу, щоб ліцеїсти могли стати саме тими великими людьми, які 

зможуть змінити щось у цьому складному світі.  

Потрібна мобільна людина, яка може створювати умови для 

конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних 

відмінностей між людьми та народами. Володіти вмінням працювати в 

команді, навичками ефективної комунікації, культурою спілкування. Вміти 

професійно організовувати власну трудову діяльність і працю колективу; 

змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати 

власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани, 

приймати економічно обґрунтовані рішення. 

Врахувавши вищесказане творчою групою педагогів ліцею створено 

модель випускника, який після закінчення ліцею має володіти усіма 

необхідними йому навичками. 
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 На даний час суспільству бракує компетентного досвіду участі у 

суспільно-політичних процесах країни. Тому ми намагаємось створити 

всі умови для того, щоб діти могли набути його шляхом участі в 

позакласній діяльності ліцею, в учнівському самоврядуванні, де б 

вчились самостійно приймати рішення, уміли діяти в правовому полі. 

Тому ми намагаємось розвивати не лише академічну чи 

інтелектуальну обдарованість, а і стратегічну, креативну, творчу, 

духовну, психомоторну, лідерську та інші.  

  
Ліцеїсти вчаться бути професіоналами, вміти гуртувати навколо 

себе, формувати професійну команду, де кожен може виявити свої 

здібності. 

 Талановиті й обдаровані люди завжди впливали і впливають на 

розвиток та характер суспільства. Тому талант і обдарованість 

вважають багатством кожної держави. Ще Конфуцій пропонував 

відбирати й інтенсивно розвивати обдарованих дітей. Тому у ліцеї 

вироблено систему пошуку, виявлення та роботи з обдарованими 

дітьми. Педагоги орієнтовані на розкриття індивідуальних 

можливостей кожної дитини, не можуть не рахуватися з тим фактом, 

що близько 30% учнів за час їх одинадцятирічного навчання знижують 

свої вихідні показники творчого розвитку. І якщо ми не будемо 

піклуватися про задоволення інтелектуальних та творчих запитів цих 

30% учнів, то нам залишиться тільки дивуватися тій легкості, з якою 

губляться найцінніші якості дитини – відкритий розум і гнучкий 

інтерес дитинства.  
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Тому виявлення і підтримка обдарованих дітей є важливою 

метою супроводу дитини у Кременецькому ліцеї ім. У.Самчука. 

Виходячи з вищесказаного робота колективу спрямовувалась на 

вирішення проблеми: «Розвиток обдарованості ліцеїстів шляхом 

залучення їх до різних форм позакласної діяльності». 

Чому вирішено обрати розвиток особистості через позакласну 

діяльність, та тому, що вона відкриває ширші можливості кожному 

вихованцю знайти себе. Можна навести й інші аргументи: 

По-перше, різноманітна позанавчальна діяльність сприяє більш 

різнобічному розкриттю індивідуальних здібностей дитини, які не 

завжди вдається розглянути на уроці.  

По-друге, включення в різні види позакласної роботи збагачує 

особистий досвід дитини, її знання про різноманітність людської 

діяльності, дитина набуває необхідні практичні вміння і навички.  

По-третє, різноманітна позакласна робота сприяє розвитку в 

дітей інтересу до різних видів діяльності, бажання активно брати 

участь у продуктивній, схвалюваній суспільством діяльності.  

По-четверте, в різних формах позакласної роботи діти не тільки 

виявляють свої індивідуальні особливості, а й учаться жити в 

колективі, тобто співпрацювати один з одним, піклуватися про своїх 

товаришів, ставити себе на місце іншої людини.  

Управління розглядаємо як головну складову систему роботи з 

обдарованими дітьми. У ліцеї існує точний розподіл обов’язків щодо 

управління системою роботи з обдарованими дітьми: заступник 

директора з НВР планує та здійснює загальну координацію діяльності 

системи в цілому, психологічна служба відповідає за ефективність 

роботи щодо психолого-педагогічної підтримки учня в моделюванні 

індивідуальної траєкторії розвитку та здійснює системний моніторинг. 

Заступник директора з методичної роботи забезпечує залучення учнів 

до наукової, пошукової, дослідницької діяльності. Заступник 

директора з ВР планує та забезпечує насиченість освітнього 

середовища різноманітною позакласною роботою, залученням до неї 

ліцеїстів, з метою реалізації різних видів обдарованості, лідерських 

якостей та виявлення нових здібностей та уподобань ліцеїстів. 

Ми визначили основні напрямки діяльності: 

1. Удосконалення творчого потенціалу педагогів. 

2. Організація роботи з обдарованими дітьми. 

3. Постійний психологічний патронаж усіх учасників освітнього 

процесу. 

http://ua-referat.com/Знання
http://ua-referat.com/Бажання
http://ua-referat.com/Брати
http://ua-referat.com/Суспільство
http://ua-referat.com/Колектив
http://ua-referat.com/Товариш
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4. Просвітницька робота з батьками з виявлення та розвитку 

обдарованості у дітей та їх виховання.  

 

 Основними завданнями в організації роботи з обдарованими є: 

- проведення психологічних досліджень по виявленню здібностей 

та обдарувань учнів, розробка рекомендацій для вчителів; 

- створення інформаційного банку даних обдарованих дітей; 

- організація психолого-педагогічного супроводу дітей з яскраво 

вираженими здібностями до окремих предметів та видів діяльності; 

- залучення здібних та обдарованих дітей до науково-

дослідницької, пошукової роботи, до участі у конкурсах, проектах, 

олімпіадах, турнірах різних рівнів, інтелектуальних змаганнях, 

науково-практичних конференціях, до роботи у МАН. 

- висвітлення результативності учнів у ліцейній газеті 

«Горизонти», на ліцейному радіо; 

- впровадження матеріального заохочення обдарованих дітей та 

вчителів; 

- розробка програм для організації індивідуальної роботи з 

обдарованими учнями. 

Поряд з цим визначено основні завдання позакласної діяльності: 

• Закріплення, збагачення і поглиблення знань, набутих у 

процесі навчання і виховання, застосування їх на практиці.  

• Розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у 

них наукового світогляду, вироблення умінь і навичок 

самоосвіти.  

• Формування інтересів до різних галузей науки, техніки, 

мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних 

творчих здібностей і нахилів.  

• Організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та 

розумних розваг.  

• Поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах 

виховання.  

• Набуття соціальних досвідів, необхідних у майбутньому 

(лідера, організатора, сім'янина, професіонала, науковця т.п.)  

• Спроба розвитку нових здібностей та обдарованостей через 

участь у ще невідомих видах діяльності.  

• Формування в учнів навичок організатора власного життя у 

ліцеї та його психоемоційного комфорту.  
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У нашому освітньому закладі існує система управління 

розвитком обдарованості, яка періодично удосконалюється, 

змінюється.  
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Проте не всяке управління може бути ефективним, ми дійшли 

висновку, що хорошим можна назвати управління: 

1) коли підлеглі знають цінності, цілі і завдання всієї школи, 

згодні з ними і вважають їх власними;  

2) знають план діяльності і власне місце в ньому; 

3) коли чітко засвоїли свої обов'язки та обсяг завдань; 

4) знають шляхи їх вирішення і володіють способами їх 

досягнення; 

5) коли загальний результат діяльності колективу важливий, 

цінний і збігається з мотивами особистісного зростання, з 

глибинними прагненнями (потребами) всіх його працівників!  

Для роботи над проблемою розвитку обдарованості через 

різноманітну позакласну діяльність була створена творча група 

досвідчених класних керівників на чолі із заступником директора з 

виховної роботи. Розроблено програму діяльності над проблемою. 

Опрацьовано велику кількість психолого-педагогічної літератури з 

проблеми роботи з обдарованою молоддю, на основі цього проведено з 

педагогами навчальні семінари, тренінгові заняття та інше. 

З метою здійснення глибокого аналізу та корегування роботи з 

обдарованими періодично питання роботи з обдарованими учнями 

розглядаються на педрадах, методичних радах. Щось змінюємо, 

удосконалюємо у своїй роботі, виробивши спільні рішення.  

Ми виділяємо чотири категорії дітей, спрямованість яких на 

окремі види діяльності намагаємось розвинути, це учні: 

 з високими показниками за спеціальними тестами інтелекту, 

тобто високим рівнем ІQ – інтелектуально обдаровані; 

 з високими рівнем творчих здібностей – творча обдарованість; 

 таких, що досягають значних успіхів у спеціальних галузях 

діяльності (лідери, організатори, генератори ідей, танцюристи, 

поети, музиканти, художники, математики, шахісти, 

спортсмени тощо) – спеціальна обдарованість; 

 які добре навчаються в ліцеї – академічна обдарованість. 

 Принципово важливим є те, що ми вважаємо обдарованим не 

тільки того, хто за трьома основними компонентами перевершує 

однолітків, а й того, хто демонструє високий рівень хоча б за одним з 

них.  

Отже, з’являється можливість, і це ми вважаємо дуже важливим, 

значно розширити контингент обдарованих порівняно з тим 
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невеликим відсотком дітей, яких виявляють окремо за допомогою або 

тестів інтелекту, або тестів креативності, або тестів досягнень. 

У нас існує два підходи щодо виявлення й розвитку обдарованості:  

- перший передбачає роботу з «елітою», тобто спеціально 

відібраними учнями, для яких характерні вже розвинуті підвищені 

здібності (так звані особливо обдаровані діти);  

- другий підхід випливає з уявлень про резерви обдарованості, 

закладені практично в кожній дитині.  

 З огляду на різноманітність, індивідуальну своєрідність феномена 

обдарованості, вибір методів роботи з обдарованими дітьми потребує 

попереднього визначення: 

- з яким типом обдарованості ми маємо справу; 

- які завдання роботи з обдарованими дітьми є пріоритетними: 

розвиток уже високих здібностей чи, навпаки, недостатньо розвинутих 

здібностей (зокрема комунікативних і особистісних); 

- психологічна підтримка і допомога; 

- розробка і психолого-педагогічний моніторинг спеціальних 

освітніх технологій: навчальних, розвивальних або навчально-

розвивальних тощо.  

 Тому підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми 

була спрямована на: 

1) формування знань (уявлення) про те, що таке обдарованість і 

обдаровані діти, які особливості їхнього навчання й розвитку, 

методи та форми виявлення, навчання і розвитку обдарованих 

дітей у різних умовах; 

2) формування особистісного ставлення до обдарованого (як і до 

будь-якого іншого) учня не як до об’єкта педагогічного впливу, а 

як до суб’єкта спільно конструктивної педагогічної взаємодії, в 

ході якої відбувається навчання й розвиток учнів (в ідеалі – й 

самого педагога); 

3) навчання основних організаційних форм, психологічних і 

дидактичних методів практичної роботи з обдарованими дітьми в 

освітніх установах різного типу та різних освітніх середовищах 

(сімейному, шкільному, позашкільному тощо); 

4) практичне знайомство з роботою (відвідування) освітніх установ 

різного типу, які працюють з обдарованими дітьми.  

5) переорієнтування на нові принципи підходу до роботи з дітьми: 

сприймати дитину як особистість, зважати на її бажання, 

визнавати за нею право залишатися самою собою; 
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6) створення творчої лабораторії педагогів. 

У роботі з педагогами заступник директора з виховної роботи 

яку координатор спільної діяльності керується певними правилами: 

1. Однаково ставитись до усіх членів колективу. 

2. Бути принциповим у значущому та поступливим у дрібницях 

(зайва принциповість у дрібному сприймається як 

адміністративна амбіція, демонстрування влади). Це обмежує 

творчість і самостійність вчителя. 

3. Радитися з колективом. Знати їх думку з питання. 

4. Не виносити на загальне обговорення нетипові помилки чи 

діяльність учителів. 

5. Керівництво і контроль має здійснюватись диференційовано, в 

групових та індивідуальних формах. Не зловживати нотаціями. 

6. Формулюючи зауваження, передбачати можливу реакцію 

учителя. 

7. Не перетворювати конфліктну ситуацію в тривалий конфлікт. 

8. Поділ учителів на кращих і гірших має бути вмотивованим і 

переконливим. 

9. Не допускати приниження гідності. 

10. Виявляти делікатність у запитаннях, поглядах.  

Важливими чинниками творчої діяльності педагогів є мотивація і 

стимулювання, тому у ліцеї діють такі види стимулювання праці 

учителя: 
• Грамоти, накази про заохочення, подяки. 

• Відгули або відпустка в канікули. 

• Підтримка адміністрації при реалізації авторських освітніх 

програм. 

• Статті на сайті, в газетах. 

• Переведення вчителя в режим самоконтролю. 

• Зручний розклад. 

• Премія. 

• Дострокова атестація. 

Мотивація і стимулювання учнів 
 Грамоти, подяки. 

 Друк про талановитих дітей у збірниках. 

 Статті на сайті, в газеті. 

 Подяки батькам. 

 Подарунки (День подяки – останній дзвінок та на випускному 

вечорі). 
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 Безплатні екскурсійні поїздки або першочергові. 

 Похвала на лінійці. 

 Премії. 

Перш ніж почати працювати над виховною проблемою ми 

ознайомили педагогічних працівників з етапами виявлення 

обдарованості, які представлені у таблиці. 

 

 Таблиця 

Етапи виявлення обдарованості 
 

Етап Мета етапу Шляхи здійснення 

І 
е
т
а
п

 

Всебічне спостереження за 

поведінкою, діяльністю, 

перебігом розумових процесів 

у дитини. Передбачення 

можливої обдарованості 

Спостереження за учнями під час 

вступу до ліцею, оцінювання, 

аналіз результатів іспитів. 

Спостереження за навчальною та 

позакласною діяльністю 

вихованців 

 

II
 е

т
а
п

 

Виявлення й дослідження 

психічного стану учнів і їх 

інтересів шляхом власної 

оцінки, суб’єктивної оцінки 

інших. Безпосереднє 

виділення об'єктів 

спостереження 

•    Бесіди, анкетування  

• спостереження, особливості 

розвитку в дитинстві  

•    аналіз роботи «Я-щоденника»  

•   аналіз навчальної діяльності  

• аналіз участі в позакласних 

заходах  

•   особливі схильності, 

захоплення  

II
I 

е
т
а
п

 Поглиблена діагностика 

інтлектуально-когнітивних та 

мотиваційно-особистісних 

компонентів особистості. 

Контрольне тестування в 10-

11 кл. 

• Оцінка продуктів власної 

діяльності  

• аналіз навчальної діяльності  

• тестування за певним пакетом 

методик 

IV
 е

т
а
п

 

Вивчення творчо-

продуктивного (креативного) 

інтегрованого компоненту 

обдарованості та діяльнісно-

продуктивного компоненту 

 

• Аналіз і корекція програми 

розвитку й саморозвитку 

старшокласників  

• участь у науковій діяльності  

• участь у олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях тощо 
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V
 е

т
а

п
 

Всебічний аналіз конкретних 

випадків 

 

• Діагностика згідно із запитами 

 

 Для глибокого вивчення дітей творчою групою, яка була 

створена з досвідчених класних керівників, ми підібрали 

інструментарій, який допомагав у виявленні та вивченні дітей:  

- анкета для виявлення обдарованих дітей, вивчення думки 

учителів та батьків про дитину, їх співставлення;  

- розробили план-схему спостереження за діяльністю 

обдарованих дітей під час уроків та позакласної діяльності; 

- розробили поради педагогам які здібності та вміння необхідно 

розвивати в обдарованих дітей. 

 Ознайомили з основними вимогами до педагогів, що працюють 

із здібними учнями:  

- вчитель є важливим чинником у системі виховання; 

- наявність позитивної «Я-концепції» (педагог з низькою 

самооцінкою відчуває почуття тривоги перед талановитими 

учнями і тому не може викликати в них поваги); 

- зрілість, емоційна стабільність, цілеспрямованість, 

креативність; 

- професійна компетентність, що тісно пов’язана з досвідом 

практичної діяльності; 

- вміння працювати з різними категоріями дітей, враховувати їх 

фізичний та психічний стан здоров’я; 

- вміння розбиратися в спеціальних здібностях та загальних; 

- у виховних програмах враховувати досвід інших педагогів при 

удосконаленні своєї діяльності; 

- ознайомлюватися з відповідними концептуальними моделями, 

технологіями, що використовуються у виховання, вміти 

вибирати і застосовувати ті моделі, що близькі їх власним 

педагогічним принципам; 

- вміння розбиратися у психології обарованих для розробки 

власних програм дій з даною категорією дітей та виробленню 

правильних дій. 

Ці вимоги кожен класний керівник мав удосконалити чи 

розвинути в собі у формі самоосвіти. 

 Одним із методів, які дають змогу працювати саме з 

процесуальною сферою здібностей, є навчально-ігрові методи і 

психологічний тренінг. 
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 Використання цих навчально-ігрових і тренінгових методів 

особливо доцільне у процесі вирішення таких завдань: 

- виявлення прихованих здібностей обдарованих дітей і 

можливостей їхнього розвитку; 

- подолання емоційних, особистісних та інших психологічних 

бар’єрів, які ускладнюють вияв творчої природи обдарованої дитини; 

- розвиток різних видів обдарованості; 

- професійна й особливо особистісна підготовка педагогів і 

психологів, які працюють з обдарованими дітьми. 

 Шляхами розвитку творчості, обдарованості учнів є: 

- проблемний підхід у вихованні; 

- самостійна діяльність творчого характеру; 

-  використання технічних засобів навчання; 

- індивідуальний підхід у вихованні; 

- впровадження розвивальних творчих ігор; 

- розв’язання творчих завдань. 

 У ліцеї ми приділяємо велику увагу створенню умов для розвитку 

обдарованих дітей: 

 
 

 1.Створення сприятливих фізіологічних умов: 

а) забезпечення стану стабільності і спокою; 

б) усунення факторів, які відволікають. 

2. Створення атмосфери розуміння і чуйності. 

3. Для створення сприятливих міжособистісних стосунків у колективі 

прагнемо: 

а) формувати адекватну самооцінку; 
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б) формувати комунікативні навички, залучати до різних видів 

позакласної роботи; 

в) cприяти формуванню доброзичливої атмосфери в класі, у ліцеї. 

 
Для організації діяльності щодо розвитку обдарованостей у 

вихованців в ліцеї створені всі умови. Є відповідна музична апаратура, 

відеокамера, цифрові фотоапарати, мультимедійний проектор, 

переносні фліпчартні дошки (звичайна і магнітна), переносний 

комп’ютер (ноутбук) і стаціонарний комп’ютер. Підібрано електронну 

картотеку заходів, збірники з сценаріями виховних годин та заходів. 

 У ліцеї налагоджена система поінформованісті учнів щодо 

проведення олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, турнірів, які 

проводяться в межах міста, району, області, України. Кожен має 

доступ до мережі Інтернет по всій території ліцею, а в межах закладу 

може користуватися комп’ютерною та оргтехнікою. 

З метою підвищення професійної майстерності у ліцеї діє 

методична комісія виховної роботи, робота, якої спрямовувалась на 

удосконалення роботи з обдарованими дітьми, підвищення науково-

теоретичної, методичної та практичної підготовки учасників 

навчально-виховного процесу, а також реалізацію виховної проблеми, 

удосконалення володіння інноваційними технологіями, активними та 

інтерактивними методами вивчення, виховання та аналізу 

всестороннього розвитку особистості ліцеїста.  

Використовуються такі форми роботи з класними керівниками 

щодо підвищення їх майстерності у роботі з обдарованими дітьми: 

• Творчий звіт. 

• Творчий портрет класного керівника (збирає інформацію ЗВР).  

• Робота над індивідуальною науково-методичною проблемою 

та її узагальнення. 
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• Доповідь за напрацюваннями з досвіду роботи над проблемою. 

• Робота над колективною проблемою. 

• Розв’язування педагогічних ситуацій в роботі з обдарованими 

учнями. 

• Практичні конференції, консиліуми, семінари, заняття з 

елементами тренінгу, майстер-клами, дискусії та ін. 

• Оперативно-методичні наради, наради при директорові, 

педагогічні ради. 

• Педагогічні виставки. 

• Бесіди. 

• Методичний аукціон (продаємо ідеї один одному). 

• Методичний фестиваль (вивчаємо і чужий досвід, ділимося 

своїм, вивчаємо нестандартні форми та методи роботи…) 

• Проектна діяльність. 

• Методичні форми роботи з педагогами. 

• Методичні посиденьки за кавою (формування позитивного 

психологічного клімату і вироблення найбільш доцільного 

підходу до вирішення проблеми). 

• Панорамне заняття (творчий звіт учителів, пропонуються 

знахідки педагога). 

• Педагогічні гостини (взаємообмін педагогічними делегаціями 

шкіл). 

• Бенефіс педагога (пропаганда передового педагогічного 

досвіду, досягнень). 

• Аналіз ситуацій (реальна ситуація в ліцеї, представлена для 

аналізу та ров’язання). 

• Бібліографічний огляд літератури (бібліотекар), педагогічна 

виставка; 

• Розв’язування педагогічних ситуацій. 

• Заняття з елементами тренінгу. 

Часто практикуються і такі види діяльності як ігрові ситуації, 

тренінгові вправи, рольові та навчальні ігри, мозковий штурм, 

складання проектів, планування КТС, які моделюють певною мірою 

діяльність класного керівника.  

Окрім того на кожне засідання готується виставка методичної 

літератури «Радимо прочитати» і виставка творчих робіт з досвіду 

класного керівника, який доповідатиме «Увага: цікавий досвід», яку 

він готує.  
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  Згідно плану роботи ліцею вивчається досвід роботи з учнями 

класних керівників і узагальнюється у формі інформаційно-

методичного вісника. 

 В організації виховної роботи класні керівники 

використовують інтернет-ресурси. Майже в кожному класі є 

комп’ютер та мультимедійний проектор, тому проводити виховні 

години з використанняи інтернет-ресурсів дуже легко. Організовуючи 

позакласні заходи, виховні години та ін., учні та класні керівники 

готують і використовують презентації, які дозволяють яскраво і 

наочно подати будь-який матеріал. Крім того, використовуються 

відеолекторії з проблем виховання та особистісного розвитку.  

На сайті ліцею для класних керівників постійно завантажуються 

методичні матеріали, збірники, інструментарії, посилання для 

використання у роботі з учнями. Кожен може почитати, підвищити 

рівень своєї професійної майстерності. Можете і ви зайти на наш сайт, 

розділ виховна робота, підрозділ методична робота і завантажити 

матеріали, які вам сподобаються. 

При підготовці та підборі виховних заходів, які проводяться у 

групах, основна увага звертається на інтереси, нахили, здібності та 

потреби учнів. Актив груп бере управління в свої руки, а класний  

керівник слідкує за ходом дій, вносить пропозиції, радить, підказує 

шляхи вирішення проблем, разом з тим позитивно оцінюючи кожен 

успіх учнів, створюючи позитивний емоційний настрій у колективі. 

Така робота допомагає розвитку особистісних якостей дітей та пошуку 

і розвитку їх здібностей.  

Проведений захід обов’язково обговорюється. Що вдалось? Що ні? 

Чому? Хто найкраще себе проявив? На завершення випуск стінгазети 

або стаття у фейсбуці чи на сайті. 
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У ліцеї працюють творчі і відповідальні класні керівники,які 

вміють урізноманітнити пропоновані науковцями технології і методи 

роботи з обдарованими дітьми, які є професіоналами у своїй справі, 

про що свідчать їх нагороди за перемоги у професійних конкурсах та 

перемоги у конкурсах «Класний керівник року».  
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Скільки раз педагоги брали участь у цьому конкурсі – стільки раз 

посідали призові місця в області, а у 2015 році Олексюк Т.І. стала 

переможцем обласного етапу та була учасником Всеукраїнського 

етапу конкурсу ділячись досвідом організації роботи з розвитку 

різноманітних обдарованостей через позакласну діяльність. Своїм 

досвідом Тетяна Іванівна ділилась під час Всеукраїнської науково-

практичної конференції, матеріали з її досвіду розміщено у збірнику 

матеріалів конференції. 

Вміло залучають класні керівники своїх вихованців і до пошукової 

діяльності в рамках Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина –

Україна» розвиваючи у дітей здібності до наукової діяльності, 

пошукової розвиваючи інтелектуальну, творчу обдарованість, а також 

соціальну. У минулому році класні керівники Семенюк Л.І. та 

Козачук О.О. зі своїми пошуковцями вибороли І місця в обласному 

етапі експедиції, а експедиційний загін Семенюк Л.І. посів ІІІ місце у 

Всеукраїнському турі експедиції і нагороджений грамотою 

Міністерства освіти і науки України та українського державного 

центру туризму і краєзнавства.  

Поряд з досвідченими класними керівниками у ліцеї працюють 

творчі керівники гуртків. Учні мають можливість реалізувати себе, та 

свої здібності в гуртках: хореографічному, хоровому, драматичному, 

туристсько-краєзнавчому, гуртку виразного читання «Перші 

ластівки», інтелектуальному «Ерудит» (новоствореному), у гурті 

вокалістів «Слов’яни»; клубах за інтересами: КВН, екологічної 

просвіти, євроклубі.  

Одним із напрямків роботи педагогічного колективу є створення 

умов для творчої самореалізації кожного учня. Саме гурткова робота 

розвиває естетичні та художні смаки учнів, поглиблює їх знання, 

розвиває творчі здібності, виховує почуття краси. 

Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує 

учнів. Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння 

матеріалу на уроках, допомагає учням учитися працювати. У процесі 

цієї діяльності педагог має змогу глибше пізнати особистість кожного 

вихованця, допомогти йому самовизначитись. Це нерозривно 

пов'язано з навчально-виховним процесом, що здійснюється на уроках 

і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих учнями на заняттях.  

Основним завданням керівників гуртків є: сприяти творчій 

спрямованості особистості, розвитку творчих рис характеру, творчій 

самосвідомості, розвитку творчих якостей інтелекту, постійному 
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зростанню потенціалу творчої діяльності, формуванню психічних 

якостей творчої особистості, вихованню у дітей чи підлітків здатності 

до творчого спілкування тощо. 

У позакласній, гуртковій роботі, в ході підготовки та участі у 

конкурсах, заходах дитина часто відкриває свої нові, а навіть і 

нерозкриті можливості, особливості, здібності, які часто залишаються 

непоміченими під час уроків. Саме тут ми можемо помітити і їх 

проблеми, особливості поведінки, і це теж важливо не пропустити. 

(під час змагання «Соколів» учителі по новому відкрили для себе 

учнів Ганущак В, Яворську С). 

 У минулому році кількість дітей, задіяних до гурткової роботи 

становить: 102 учні, що складає 52, 4%. Це свідчить про те, що 

кількість дітей збільшилась. 

 Серед гуртківців є творчі особистості, які пишуть поезії, деякі з 

них іноді не зовсім вдалі, та Тетяна Миколаївна уміло навчає перших 

правильних проб пера. Уже стали традиційними участь гуртківців у 

зустрічах з поетами рідного краю, проведення заходів у формі 

поетичної кав’ярні, заняття у формі клубу авторської поезії. 

 Гуртківці драматичного колективу не тільки працюють над 

постановкою вистав чи інсценізацій, а й самостійно виготовляють 

декорації, костюми, підбирають озвучення.  

Тепер поставте закономірне запитання: як учні дізнаються про 

діяльність гуртків? Тут справа за рекламою. Взагалі, інформаційне 

забезпечення є необхідною умовою формування середовища для 

розвитку обдарованості. Реклама допомагає учням з'ясувати, чого 

навчають у гуртках, які його досягнення та успіхи. 

 З усіма видами позакласної діяльності та можливостями, які 

існують у ліцеї для розвитку обдарованості, батьків та учнів 

першокурсників ознайомлюють на першій конференції. 

Перед кожним класним керівником, керівником гуртка, 

педагогом-організатором стоїть завдання глибоко вивчати дітей, не 

пропустити повз увагу елементарні задатки, які можна було б глибше 

розвинути. А також дати можливість учням спробувати свої сили у 

невідомих ще їм видах діяльності з метою віднайти нові таланти та 

розвинути їх. Стоїть завдання розвивати ідеї учнів, підтримувати їх, 

давати можливість проявити творчі здібності та самостійно вчитись 

реалізовувати їх.  

 У роботі з учнями надається перевага активним формам роботи, 

що передбачає самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та 
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учнівською молоддю соціального досвіду; сприяє формуванню 

національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, 

творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: 

громадській, волонтерській діяльності, соціальним практикам, 

пошуковій, дослідницькій та проектній діяльності, дискусійним 

клубам, діяльності учнівських прес-центрів, флеш-мобам, акціям. 

 Саме через систему заходів педагоги відшукують творчі 

здібності дітей та розвивають обдарованість. 

 Свої психо-моторні та організаторські здібності ліцеїсти 

розвивали виготовляючи обереги для майбутніх воїнів, у ході 

підготовки до міського свята призовника, в рамках акції Привітай 

воїна АТО, виготовляючи арт-листівки, які були передані на передову.  

В рамках проекту «Святкуємо Великдень в окопах 

по-домашньому» учні розвивали свої кулінарні здібності. Було 

випечено 12 пасок. В рамках цієї ж акції у їдальні ліцею учні 

виготовили та спекли два 10-літрові відра та одне 5-літрове домашньої 

ковбаси.  

В рамках проведення інших акцій ліцеїсти розвивали свої 

організаторські здібності. Під час акції «Допоможи воїну АТО» в храм 

Преображення Господнього на потреби воїнів АТО постійно 

передаються кошти, які виручені під час ярмарок солодощів. 

Спробувати себе в ролі дослідників, поетів, письменників учні 

мали можливість під час віртуального журналу проведеного учнями 

33 групи та класним керівником Семенюк Л.І «Видатні дослідники 

Кременеччини». Представляли результати своєї роботи в рамках 

проекту «Україна вишивана» учні 13 групи (Камаєва Н.Г.), в ході 

якого дослідили особливості вишивки різних регіонів України, свого 

краю, свого ліцею (учнів та учителів), що було представлено у 

вишиваних роботах, зокрема і старовинних сорочках, блузах, 

скатертинах та інше. Учні вивчали знаки, символи-обереги, які 

закладаються у вишивці. Класний керівник, щоб винагородити за 

роботу дітей в рамках проекту, склала схему і подарувала для кожного 

учня закодований у символах зразок імені, який діти чи батьки можуть 

вишити у своїх майбутніх вишиванках. У кінці заходу учні виклали 

імітовану вишивану карту України за результатами своїх досліджень.  

Протягом 4 років Олексюк Т.І. намагалась віднайти і розвинути 

у своїх вихованців різні таланти готуючи виховні години чи заходи, а 

в кінці 4 курсу завершили свою спільну діяльність 

продемонструвавши ще й чудову акторську майстерність. Вони 
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підготували жартівливу театральну постановку «За двома зайцями». 

Окрім цього слід відзначити їх добре продуману підготовчу та 

рекламну діяльність. Не треба було нікого заставляти іти на захід. 

Весь зал був заповнений глядачами серед яких були присутні батьки, 

учителі, родичі.  

Класні керівники практикують такі форми роботи з учнями, які б 

якомога краще розкрили приховані чи явні здібності ліцеїстів. Серед 

таких форм є: 

• Театралізовані форми роботи  

• Публіцистична вистава  

• Пластично-хореографічна вистава  

• Інтерактивна вистава 

• Вистава форум-театру 

• Змагання команд КВН  

• Художньо-прикладні форми  

• Інтерактивні ігрові форми  

• Ігрова програма  

• Інтерактивна акція  

• Ток-шоу  

• Тематична дискотека  

• Гра станціями (квест)  

• Флеш-моб  

• Відкритий мікрофон  

• Проекти (дослідження)  

У ліцеї учні організовують фото, відеозйомки, інтерв’ю, випуск 

газети «Наші горизонти», розвиваючи таким чином журналістські 

здібності. 

   Поезії, статті та роздуми учнів друкуються в ліцейному 

альманасі «Первоцвіт», районній газеті «Діалог», міській 

«Кременецький вісник». Матеріали видань розміщено у виставковій 

експозиції. 

В напрямку розвитку творчих, наукових здібностей ліцеїстів 

ліцей тісно співпрацює з музеями Кременця. На базі музею 

Ю.Словацького ліцеїсти є частими учасниками літературно-

краєзнавчих конференцій, часто відвідують різноманітні виставки, 

презентації, які проходять у музеї. Особливі враження діти мали 

відвідавши виставку ялинкових прикрас майстрині Токарської О., 

спробували свої художні можливості під час проведеного майстринею 

майстер-класу. На базі краєзнавчого музею для ліцеїстів проводились 
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майстер-класи з виготовлення писанок народним умільцем 

Данилюком П.О.  

 З метою пропагування здорового способу життя у ліцеї 

організовано проект «Фізкультхвилинка» в ході якого учнівські класи 

розробляли їх відповідно до розроблених учителем фізкультури вимог, 

готували відеозаписи, які демонструвалися на телеекрані у фойє ліцею 

під час перерв, а ліцеїсти виконували їх.  

 В рамках проекту «Дизайн кімнати учнівського 

самоврядування» учні розробляли її проект. Переможцем стала 

Малісевич І, яка розробили проект цієї кімнати у 3D форматі. Ця 

діяльність зацікавила дівчинку і та розробила ще дизайн класної 

учнівської кімнати. 

Значну роль у краєзнавчому напрямку роботи з учнями відіграє 

літературний музей ім.У.Самчука, подано матеріали на присвоєння 

музею статусу зразкового. Учні Бочков С. та Ярмощук С. стали 

переможцями районного та учасниками обласного етапу конкурсу 

екскурсоводів. Матеріали з досвіду роботи музею «Світлиці 

У.Самчука» розміщено в збірнику матеріалів, який видав обласний 

центр туризму. 

Підсумок діяльності ліцею має такі основні моделі: 
• Образ «хорошого» випускника (як учня і як особистості). 

• Образ «хорошого» педагога (як предметника і як вихователя). 

• Образ «хорошого» педагогічного колективу. 

• Образ «добре» керуючого центру (адміністрації). 

• Образ «хорошої» школи як цілісної системи. 

• Образ бажаного батьківського колективу. 

• Образ сприятливих оточуючих умов і середовища. 

 

Оптимальний шлях для формування іміджу навчального закладу 

1. Згуртованість колективу однодумців, людей з високою 

культурою, бажанням працювати по-новому, орієнтуючись на 

дитину та запити суспільства. 

2. Мотивування колективу на плідну роботу, на досягнення успіху.  

Результатом спільної діяльності з розвитку різних видів 

обдарувань у ліцеїстів є те, що наші учні продовжують свою 

діяльність, якою займалися у ліцеї, у ВУЗах, вони активні учасники 

самоврядування університетів, займаються профспілковою 

студентською діяльністю.  
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Наші випускники є активними учасниками студентської 

художньої самодіяльності, керівниками гуртків при навчальних 

закладах. Займаючись у ліцеї фотофіксацєю учнівського життя, діти 

стали відомими та затребуваними фотографами. Ті, хто займалися у 

ліцеї науковою діяльністю – успішно продовжують її в університетах. 

Учасник команди КВК ліцею сьогодні на високому рівні готує виступи 

команди КВК лісотехнічного колледжу, які є постійними 

переможцями осіннього кубка Кременецької ліги КВН. Колишні 

учасники ліцейної гри «Брейн-ринг» стали кандидатами історичних 

наук. Гуртківці геолого-краєзнавчого гуртка стали геологами. 

Учасниця вокального гурту «Слов’яни» сьогодні навчається у 

Львівській консерваторії. Наш випускник, котрий у ліцеї забезпечував 

технічний супровід діяльності самоврядування, створював дипломи, 

календарі, створив сайт ліцею – сьогодні успішний програміст у 

Польщі. Та багато інших випускників, які у стінах ліцею робили перші 

свої кроки з розвитку певного виду здібностей, продовжують 

займатися цими видами діяльності в подальшому своєму житті. 

 

Савіцька Л.В., заступник директора 

з виховної  роботи  
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Управління роботою з обдарованими учнями у Кременецькому  

ліцеї імені У.Самчука шляхом залучення їх до різних форм 

позакласної роботи через співпрацю з педагогами 

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. 

Це насамперед пов'язано з потребою суспільства в неординарних 

творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання 

обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань 

удосконалення системи освіти. Проте недостатній рівень 

психологічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що виявляють 

нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної 

оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої діяльності. Нерідко творче 

мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми 

або негативізм. 

Необдарованих дітей немає, є учителі, які не зуміли знайти і 

розвинути здібність, яка потребувала розвитку. Обдарований не лише 

той, хто має успіхи у вивченні окремих предметів чи добре 

запам’ятовує і зберігає інформацію. Прикладом різновиду 

обдарованості є діти, які володіють духовною, естетичною, 

художньою або лідерською обдарованістю, маючи виняткову здібність 

встановлювати та налагоджувати конструктивні зв’язки з іншими, 

організаторською, вміючи як ніхто підготувати і провести, залучивши 

інших, чудовий позакласний захід, похід, вечір. Не менш важливою у 

житті є і стратегічна обдарованість, яка полягає в умінні мислити і 

розв’язувати соціальні проблеми школи, класу та й, зрештою, 

суспільства. У житті такі здібності не менш важливі. Отже, учень, 

котрий не має успіхів із більшості навчальних дисциплін, може 

виявитися напрочуд обдарованим в іншому напрямку, і цьому 

найбільше сприятиме саме позакласна робота. Відомо, що у 

позакласній діяльності особливо яскраво розкриваються природні 

потреби учнів, зокрема, в активній діяльності та самоствердженні. 

Позакласна діяльність дає змогу дітям виступати в нових соціальних 

амплуа, займати ролі, які відрізняються від ролі учня, тобто це 

особлива сфера, де школярі можуть задовольняти особистісні потреби 

в самоперевірці, самооцінюванні власного «Я». Вільний час – умова 

для розширення світогляду школярів, для самостійного творчого 

пошуку в будь-якій галузі, для поглиблення емоційного сприйняття 

сучасного життя.  

Звідси випливає особлива роль вихователя, класного керівника, 

педагога-організатора, керівника гуртка чи клубу, психолога у 
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створенні сприятливих умов для вільного розвитку творчої 

особистості, бо саме в позакласній роботі є всі можливості для 

урізноманітнення діяльності дітей, що дозволяє виявити 

різноплановість їх здібностей. А сприятиме цьому робота в 

учнівському самоврядуванні, радіоцентрі, пресцентрі, учнівському 

об’єднанні, клубі, гуртку, медіа центрі, підготовка вечорів, конкурсів, 

зустрічей, походів, екскурсій та інше. 

Ознайомлення з різноманітністю такої діяльності, використання 

можливості спробувати себе у різних видах роботи, проявити 

творчість, активність, ініціативність – саме це допомагає дітям знайти 

себе і своє місце в житті. Важливо, щоб обдарована дитина завжди 

була впевнена, що робить важливу справу і хотіла займатися нею. 

Обдаровані діти своєрідні, до них потрібен особливий підхід, а 

отже, і володіння певними психолого-педагогічними знаннями, 

уміннями, вимагатиметься не стільки активний виховний вплив, 

скільки своєчасне усунення перепон на шляху до вільного розвитку та 

самовираження.  

Управління розвитком обдарованості ліцеїстів полягає у 

формуванні знань педагогів  щодо особливостей та ефективності 

організації роботи з обдарованою молоддю засобами позакласної 

роботи через ознайомлення з науково-методичною літературою та 

вивчення кращого досвіду шкіл; розвитку  та формуванні 

управлінських навичок з організації роботи учасників навчально-

виховного процесу та вдосконалення дієвої системи позакласної 

роботи ліцею, яка б сприяла виявленню та розвитку різних видів 

обдарованості у дітей. 

Завданням заступника директора з виховної роботи у ліцеї є:  
• систематизувати теоретичні знання основ сучасних підходів до 

роботи з обдарованими дітьми та технологіями проведення різних 

форм та видів позакласної роботи; 

•  проаналізувати стан виявлення здібностей дітей та організацію 

роботи з розвитку обдарованості через гурткову та позакласну 

роботу, з метою вдосконалення  системи роботи  з учнями та 

педагогами; 

•  сприяти розширенню мережі гуртків та клубів та 

урізноманітненню форм позакласної роботи, їх змісту, з’ясувати, 

які з них найефективніше сприятимуть розкриттю різного роду 

обдарувань у ліцеїстів;  

• вивчити рівень знань педагогів щодо методик проведення різних 
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форм позакласної роботи та вміння їх застосовувати у роботі з 

учнями; 

• оновлювати знання щодо нормативно-правової бази; 

•  удосконалити свою управлінську діяльність, адаптувати її до 

можливостей і мотивів діяльності педагогічного колективу щодо 

розвитку та виявлення творчих дітей ; 

• забезпечити оптимальне поєднання централізації і децентралізації 

в управлінні ліцеєм, налагодити ефективну взаємодію п’яти рівнів 

системи управління ліцеєм щодо роботи з обдарованими дітьми 

(директор - заступники директора - методична комісія виховної 

роботи - батьківський комітет - учнівське самоврядування); 

• сприяти розвитку сучасних новітніх технологій, підходів, методів 

та форм позакласної роботи, які б сприяли повноцінному 

розкриттю талантів учнівської молоді; 

• підвищити компетентність класних керівників, керівників 

гуртків, педагога-організатора, батьків, лідерів самоврядування 

щодо комунікативної взаємодії з обдарованими дітьми; 

Результатом спільної діяльності над проблемою є: 

• удосконалення управлінської діяльності заступника директора 

щодо організації роботи у ліцеї з обдарованими дітьми; 

• удосконалення системи та підвищення ефективності і якості 

позакласної роботи з виявлення та розвитку творчих здібностей та 

обдарувань у ліцеїстів; 

• розвиток учнівського самоврядування як основи формування 

лідерських, організаторських, стратегічних, духовних, соціальних 

видів обдарованості та створення учнівських осередків для роботи 

над окремими проектами, програмами; 

• задоволення потреб дітей у творчій самореалізації та 

професійному самовизначенні; 

• розвиток ініціативності, самостійності, активності ліцеїстів у 

підготовці та проведенні різноманітних позакласних заходів, 

участі у творчих конкурсах, художньо-естетичних конкурсах та 

фестивалях, молодіжних проектах; 

•  підвищення рівня задіяності ліцеїстів у гуртковій та клубній 

роботі та  рівня   результативності їх участі   у районних, обласних 

та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах та 

ін.; 
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•  підвищення рівня професійної компетенції класних керівників, 

керівників гуртків, педагога-організатора в плані роботи з 

обдарованими дітьми; 

•  єдність  ліцею, сім’ї та громадськості у виявленні та формуванні 

творчої особистості ліцеїста та  перетворення ліцею на заклад, 

який забезпечує вільний розвиток усіх сторін творчої особистості; 

 

План діяльності 

№ 

з/п 
Етапи роботи   Зміст діяльності Термін 

1. Діагностико - 

прогностичний 

етап. 

1. Вивчення власних потреб, 

можливостей; 

2. Діагностика прогалин у фаховій 

підготовці; 

3.Оцінка дидактичних можливостей 

позакласної роботи. 

4. Визначення мети і завдань.  

  

вересень 

2014р 

2. Організаційний 

етап. 

1. Конкретизація завдань. 

2. Формування програми діяльності. 

3. Вибір способів збору інформації, 

форм і методів. 

4. Формування уявлень про 

результати роботи. 

5. Розробка критеріїв оцінки 

результату і процесу. 

  

жовтень 

2014 

3. Діяльніший етап. 1. Збір інформації; 

2. Аналіз, вибір стратегії і тактики; 

3. Робота з літературою; 

4. Проведення експерименту. 

 листопад 

2014- 

січень 

2015 

4. Узагальнюючо-

підсумковий 

етап. 

1. Оцінка як самої діяльності, так і 

кінцевого продукту, формулювання 

висновків. 

2. Показ результатів у формі: звіту з 

демонстрацією матеріалів, письмового 

звіту. 

3.Самооцінка результатів за 

встановленими критеріями. 

   січень 

2019р. 
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4. Формування професійних компетентностей. 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Термін 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

вико-

нання 

1 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП    

2 Вибір теми проекту, 

консультація наукового 

керівника 

Жовтень 

2014р. 

план, 

тези 

 

3  Опрацювання законодавчих, 

нормативно-правових 

документів по роботі з 

обдарованими дітьми. 

серпень  

кожного 

року 

документаль-

ний кейс 

 

4 Опрацювання інструкцій та 

методичних рекомендацій щодо 

організації виховної, позакласної 

та гурткової роботи у ліцеї 

серпень  

кожного 

року 

методичний 

кейс 

 

5 Ознайомлення з науково-

методичною літературою з 

проблеми та передовим 

педагогічним досвідом, 

підготовка каталогу матеріалів. 

постійно ксерокопії, 

тези,  

матеріали 

 

6 Підготовка діагностичного та 

моніторингового інструментарію 

щодо з виявлення та вивчення 

обдарованості 

листопад 

2013р. 

діагностич-

ний кейс 

 

7 Створення банку педагогічної 

інформації  у роботі з 

обдарованою молоддю 

«Управління системою 

позакласної роботи в сучасних 

умовах» 

грудень 

2013 р. 

інформацій-

ний банк 

 

 УПРАВЛІНСЬКИЙ ЕТАП    

8 Підготовка проектів наказів: 

- «Про організацію роботи 

гуртків»; 

- «Про організацію 

позакласної роботи»; 

- «Про роботу педколективу 

  початок  

навч. 

року 

 

 

 

накази  
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по залученню ліцеїстів до 

творчих конкурсів, фестивалів, 

проектів» 

 

 

 

кінець 

року 

9   Сприяння розширенню мережі 

гурткової та клубної роботи 

постійно  пропозиції  

10 Створення системи роботи з 

обдарованими дітьми через 

позакласну діяльність 

2013-

2015рр. 

схема  

11 Створення моделі «Обдарований 

ліцеїст» 

лютий 

2013р. 

модель  

12 Розробка картки обліку ліцеїста 

з яскравими проявами 

здібностей до окремих видів 

діяльності в позакласній роботі 

квітень 

2013р. 

картка  

13 Забезпечення якісної гурткової 

роботи та роботи клубів за інте-

ресами та простеження 

зайнятісті у ній ліцеїстів 

постійно наказ  

14 Підготовка каталогу творчих 

конкурсів 

 жовтень 

кожного  

року 

 

каталог  

15 Забезпечення умов для 

проведення заходів з реалізації 

програми «Обдаровані діти» у 

Кременецькому ліцеї імені 

У.Самчука 

постійно план  

16 Забезпечення технічними 

засобами, канцелярським 

приладдям, костюмами, 

атрибутикою для проведення 

позакласних заходів 

за необ-

хідністю 

матеріали, 

обладнання 

 

17 Забезпечення  участі 

обдарованих дітей, творчих 

колективів у різноманітних 

конкурсах фестивалях 

районного,   обласного та інших 

постійно заявки  
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рівнів 

18 Розробка картки обліку 

керівника гуртка, який працює з 

талановитими гуртківцями 

листопад 

2013р. 

картка  

19 Підготовка каталогу програм 

гурткової роботи 

жовтень 

2013р 

каталог  

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП    

20 Проведення діагностичних 

досліджень з виявлення 

обдарованих дітей 

відповід

но до 

плану 

аналітичні 

довідки 

 

21 Управління поновленням  банку 

даних «Обдаровані діти» 

жовтень 

щорічно 

списки  

22 Проведення анкетування з 

метою вивчення труднощів у 

роботі педагогів з обдарованими 

дітьми в позакласній діяльності 

періодич

но 

аналітична 

довідка 

 

23 Нарада при директорові 

«Створення умов для творчої 

самореалізації кожного учня 

через систему гурткової роботи» 

березень 

2014р 

протокол  

24 Забезпечення розвитку творчих 

здібностей ліцеїстів через діяль-

ність ліцейного радіо та 

пресцентру 

постійно програми, 

газета 

 

25 Організація проведення 

відкритих позакласних заходів 

класними керівниками та 

керівниками гуртків 

постійно план заходів  

26 Практичне заняття з класними 

керівниками «Роль здібностей 

учнів в організації дієвості 

самоврядування в класному 

колективі» 

жовтень 

2014р 

конспект  

27 Організація залучення дітей до 

проведення позакласних заходів 

у рамках проведення тематичних 

тижнів у ліцеї 

постійно фотоматері-

али 

 

28  Надання допомоги та підтримка 

лідерів учнівського 

постійно консульту-

вання 
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самоврядування у проведенні 

творчих заходів 

29 Організація залучення дітей до 

роботи в РЕМ, «Молодій 

просвіті», гуртках, секціях, 

клубах ліцею. 

постійно списки  

30 Організація індивідуальної 

роботи з батьками щодо 

розвитку здібностей та нахилів 

їхніх дітей 

постійно рекомендації  

 ПРАКТИЧНИЙ ЕТАП    

31 Оперативна нарада «Діагностика 

– перший крок у виявленні твор-

чих здібностей учня» 

листопад 

2014р. 

рекомендації, 

діагностич-

ний кейс 

 

32 Засідання методичної комісії 

«Майстерність класного 

керівника: його творча 

ініціатива, вдосконалення форм і 

методів позакласної роботи як 

умова творчого розвитку учня» 

грудень 

2014р. 

план  

33 Майстер-клас «Організація 

позакласної роботи та її роль у 

становленні творчої 

особистості» 

лютий 

2014р. 

 сценарій  

34 Заняття батьківського 

університету «Спілкування з 

обдарованою дитиною» 

березень 

2014р. 

 

методична 

розробка 

 

35 Оперативна нарада «Реалізація 

програми «Орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів ЗНЗ 

Тернопільщини» в напрямку 

забезпечення потреби в 

самоактуалізації, самореалізації 

творчості учня» 

Серпень 

2014 

план заходів  

36 Майстер-клас для членів 

міністерства культури і дозвілля 

«Колективна творча справа. Як  її 

організувати?» 

Вересень 

2014 р. 

пам’ятка  

37 Відеолекторій для батьків грудень презентація  
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«Здібності дитини – основа 

вибору професії» 

2014р. 

38 Педрада «Стан гурткової роботи 

з виявлення та розвитку 

обдарованого ліцеїста» 

березень 

2015р. 

  

39 Проведення особистісно 

орієнтованого позакласного 

заходу «Вернісаж творчих 

особистостей» 

вересень 

кожного 

року 

сценарій  

40 Підготовка методичної розробки 

заняття з елементами тренінгу 

«Розвиток комунікативних та 

організаторських здібностей – як 

умова успішної діяльності лідера 

учнівського самоврядування» 

лютий 

2015р. 

 план  

41 Підготовка відеолекторіїв: 

- «Рада елітної молоді: реалізуй 

свої можливості»; 

- «Професій безліч та лиш одна 

твоя» 

квітень 

2015р. 

презентація  

42 Банк педагогічної інформації « 

Науково-методичне 

забезпечення роботи з 

обдарованими дітьми та їх 

родинами» 

грудень 

2015р. 

Методичний 

кейс 

 

43 Робота експертної ради 

«Визначення ефективних форм і 

методів позакласної роботи, які 

сприятимуть розвитку творчості 

ліцеїста»  

квітень 

2016 р. 

рекомендації  

44 Підготовка розробок виховних 

годин: 

- «Розвиваємо в собі 

менеджера»; 

- «Вперед до зірок»  

(година самопізнання» 

березень 

2017р. 

сценарій  

45 Тренінг для класних керівників 

«Психолого-педагогічний 

супровід обдарованих дітей» 

серпень 

2018р. 

сценарій  
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46 Методичний бюлетень 

«Технологія проведення КТС» 

листопад 

2013р. 

бюлетень  

47 «Розвиток комунікативних 

здібностей через роботу у Раді 

елітної молоді» (нарада при 

директорові) 

жовтень 

2018р. 

рекомендації  

48  Засідання методичної комісії  

«Ефективність проведення 

особистісно орієнтованої 

виховної години» 

грудень 

2018р. 

рекомендації 

для класних 

керівників 

 

49 Підготовка презентації 

«Розвиваємо свої здібності в 

позакласній діяльності» 

Січень 

2018р. 

презентація  

50  «Створення умов та 

можливостей для розвитку 

здібностей дитини у ліцеї» 

(конференція для новоприбулих 

учнів та їх батьків) 

вересень

, 

кожного 

року 

програма  

51  Педагогічна рада «Формування 

обдарованої, творчо розвиненої, 

соціально компетентної 

особистості ліцеїста в умовах 

інноваційної діяльності 

навчального закладу»  

лютий 

2018р. 

план  

52 Нарада «Робота над проектами в 

позакласній роботі – як засіб 

розвитку соціальної компетен-

тності» 

квітень 

2018р. 

презентація,  

план заняття 

 

53 Розробка пам’яток для учителів і 

батьків з розвитку обдарованості 

дітей та їх виховання 

періодич

но 

пам’ятки  

54 Висвітлення в засобах масової 

інформації, на ліцейному сайті 

та газеті «Наші горизонти» твор-

чих здобутків ліцеїстів, їх участі 

в конкурсах, фестивалях, 

проектах 

постійно статті  

55 Розробка пам’яток для учнів: 

«Як знайти у собі талант»; 

періодич

но 

пам’ятки  
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«Стань лідером»; 

«Де я можу реалізувати свої 

здібності»; 

«Лідеру-організатору» 

56  Проведення психолого-

діагностичного мінімуму для 

батьків за тестами:  

- «Чи знаєте ви про здібності 

вашої дитини?»; 

- «Чи допомагаєте ви дитині 

стати обдарованою?» 

періодич

но 

діагностич-

ний кейс 

 

57 Підготовка методичних 

розробок тренінгів на допомогу 

класному керівнику та педагогу-

організатору «Усвідомлення 

своєї унікальності», «Мої 

здібності і задатки», «Розвивай 

лідерську обдарованість через 

діяльність в Раді елітної молоді»  

протяго

м 

І року 

методичні 

розробки 

 

58 «Бюро педагогічних знахідок»  

(узагальнення кращого досвіду 

роботи класних керівників, 

керівників гуртків з розвитку 

обдарованості засобами 

позакласної роботи) 

Листопа

д 2018р. 

портфоліо  

 ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП    

59 Експертна оцінка системи 

позакласних заходів, 

спрямованих на розвиток 

здібностей та обдарувань 

ліцеїстів 

січень 

2018р. 

діагностич-

ний кейс 

 

60 Порівняльний аналіз стану 

задіяності ліцеїстів у гуртковій 

роботі та результативності 

участі гуртківців у конкурсах 

Грудень 

2018 

діаграма  

61 Аналіз банку даних обдарованих 

дітей 

вересень 

2018р. 

списки, 

діаграма 

 

62 Вивчення рівня задоволення 

батьками результативністю 

листопад 

2018р. 

довідка  
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роботи з розвитку обдарованості 

їхніх дітей у ліцеї 

63  Виступи на педагогічній раді, 

засіданні методичної комісії 

виховної роботи, районних 

семінарах з організації обдаро-

ваності дітей через позакласну 

роботу 

відповід

но до 

плану 

доповіді, 

презентації 

 

64 Узагальнення досвіду роботи з 

проблеми «Управління роботою 

з обдарованими учнями шляхом 

залучення їх до різних форм 

позакласної роботи через 

співпрацю з педагогами» 

ІІ 

семестр 

2018 р. 

інформа-

ційно-

методичний 

вісник 

 

65 Подача матеріалів власного 

досвіду роботи у фахові 

методичні видання 

періодич

но 

опис досвіду, 

розробки 

заходів  

 

66 Розробка рекомендацій по 

розвитку обдарованості 

засобами позакласної роботи 

2018р.  рекомендації  

67  Проведення семінару для 

виховників району з проблеми 

розвитку обдарованості учнів 

через позакласну діяльність 

 

2018р. план 

творчого 

звіту, порт 

фоліо, доку-

ментація 

 

68  Вибір нової методичної 

проблеми 

2018р.   

 

 

 

Савіцька Л.В., заступник директора 

з виховної  роботи  
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Розвиток різних видів обдарованості через діяльність 

учнівського самоврядування та об’єднання 

 

Учнівське самоврядування – це уособлення демократії у ліцеї. 

Тому головним завданням учнівського самоврядування є виховання в 

учнів почуття власної гідності та створення умов для вільного розвитку 

особистості ліцеїста шляхом залучення його до різноманітних видів 

творчої діяльності, виявлення і розвитку організаторських здібностей. 

Обов'язковим елементом самоврядування є нормостворення. Важливе 

значення норм, законів, правил поведінки, що створюють самі діти. 

 Учнівське самоврядування у ліцеї живе за правилами: 

• Самостійність у виборі тем, складанні планів і сценаріїв. 

• Використання методу спроб, помилок і відкриттів. 

• Здійснення аналізу і узагальнення результатів. 

Самоврядування не виникає за наказом, а виростає з інтересів дітей і 

підлітків і їхньої потреби самим захищати свої інтереси і права 

громадянина ліцею. Це самоврядування з'являється (і саме тут потрібна 

допомога педагога), коли є об'єднуючі дітей інтереси в рамках ліцею і сам 

ліцей улаштований як цивільне суспільство. Якщо підліткам захочеться 

об'єднатися, щоби провести дискотеку, піти в похід або провести який-

небудь конкурс, то в цій ситуації і буде з'являтися локальний досвід 

самоврядування. А дорослі можуть стати в цій ситуації помічниками. 

Технологія самовиховання особистості є таким виховним 

середовищем. Саме педагог-організатор допомагає дітям виявити, 

показати та розвивати здібності і таланти: творчі, організаторські, 

лідерські та ін. 

Заходи, які плануються і проводяться в самоврядуванні чи Молодій 

Просвіті, забезпечують кожній дитині умови для максимального 

самовираження і самореалізації. Діти, які зазнають поразки в минулих 

конкурсах, які часто організовують просвітяни чи РЕМ, випробують свої 

сили знову, долаючи комплекси, виправляючи помилки, і, як правило, 

виходять у фінал з перемогами у різних номінаціях, які придумують з 

метою, щоб кожна дитина отримала відзнаку за старання. Хоча 

переможець звичайно є один. Головне, при цьому не дати дитині 

замкнутись в собі, пробудити в ній бажання іти далі, не зупинятись на 

досягнутому, рости, самостверджуватися, самовдосконалюватися. 

Перевіряючи допомагай! 

Допомагаючи – не підміняй! 
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Фундаментом функціонування будь-якого самоврядування є дієвий 

актив, що складається із лідерів, які користуються авторитетом серед 

учнів. Таким органом учнівського самоврядування в Кременецькому 

ліцеї імені У.Самчука є Рада Елітної Молоді, до складу якої входить 36 

учнів ліцею, що беруть участь у роботі 6 міністерств: дисципліни і 

охорони порядку, освіти і науки, туризму і охорони здоров’я, «Червоного 

Хреста», внутрішніх справ, культури і дозвілля. Друкованим органом 

самоврядування є газета «Наші горизонти», яку очолює редколегія у 

складі головного редактора, співредакторів та фотокореспондента. Газету 

створюють презентують і виставляють на сайт на ознайомлення загалу.  

 

 
 

У своїй діяльності РЕМ керується Статутом учнівського 

самоврядування. Сприймаючи цей факт як могутній засіб розвитку 

самодисципліни, учні з допомогою учителів створювали новий Статут 

самоврядування в минулому році, відповідно до зміни Статуту ліцею. 

Але цей прийом також має у собі певну небезпеку. Педагогам необхідно 

стежити, щоби одні діти не перетворилися в наглядачів над іншими.  

 Раду Елітної Молоді очолюють: президент ліцею (тобто голова 

учнівського самоврядування) і прем’єр-міністр (його заступник). 
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Інноваційні технології – основа організації і діяльності РЕМу: 

• вибори Президента; 

• пошуки лідерів; 

• навчання активу учнівського самоврядування; 

• підготовка і проведення заходів; 

• організація співпраці. 

Необхідно зазначити, що вибори президента учнівського 

самоврядування відбуваються у вересні у два тури із представленням 

передвиборчих програм кандидатів у президенти. Перед виборами 

президента та членів РЕМу відбувається опитування учнів усього ліцею з 

метою виявлення їх здібностей у вирішенні різних справ, і завдяки цьому 

членами Ради Елітної Молоді обираються ініціативні творчі учні із 

організаторськими здібностями. Це є важливим кроком у своєрідній 

школі «мистецтва управляти та керувати людьми». Вибори проходять у 

формі рольової гри «Президентський марафон». Також конкурси лідерів 

дають змогу кожному, хто бажає випробувати свої лідерські якості, 

визначити їх рівень.  

У виборчій кампанії беруть участь всі, хто бажає, за умови певної 

підготовки, аргументації своєї кандидатури. Кожний учасник демонструє 

свої лідерські якості на високому рівні. Та перемагає найсильніший. 

Справжній лідер. Той, хто отримує найбільшу кількість голосів від учнів.  

Роль педагога-організатора полягає в мудрому керівництві: у 

допомозі, пораді, співпраці.  

 На початку вересня щороку для новоприбулих учнів відбувається 

презентація учнівського самоврядування, під час якої розповідається про 

діяльність його членів і здобутки за попередні роки. 

 Особливістю діяльності Ради Елітної Молоді ліцею є те, що його 

представники з ентузіазмом та самостійно беруть участь в організації 

позаурочних заходів: конкурсів, виставок, тематичних дискотек, вечорів 

відпочинку, лінійок і т.д., що сприяє їх всебічному розвитку і прояву 

талантів. 

Засідання учнівського самоврядування відбуваються з ініціативи 

міністрів міністерств згідно планів їх роботи. Члени міністерств на 

першому засіданні вносять власні пропозиції щодо планування роботи 

міністерства посеместрово. Педагог-організатор лише координує роботу 

міністерства, надає допомогу ліцеїстам у вирішенні деяких питань. 

Засідання міністерств відбуваються щомісячно, що забезпечує досить 

активну діяльність їх членів та здійснення запланованих заходів, 

виконання яких висвітлюється на загальноліцейних лінійках-»летючках» 
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та в інформаційних листівках, рейтингах. Набуваючи навичок 

управлінської діяльності та командної роботи, діти вже вміють ефективно 

використовувати організаторські здібності, виконувати функції лідера 

команди, досягати успіху завдяки вмілому керівництву. Поради щодо 

роботи членів міністерств надаються педагогом-організатором.  

 Протягом навчального року в ліцеї періодично відбуваються 

засідання із корекції та спрямування діяльності усіх міністерств РЕМу та 

голови учнівського самоврядування, прем’єр-міністра і роботи редакції 

газети «Наші горизонти». У самоврядуванні започатковано «Прес-центр» 

– службу, які веде опис подій, що відбуваються в ліцеї, розробляються і 

проводяться різноманітні інтерв’ю як для учнів, так і для вчителів. Є 

фотокореспондент, що веде відеозйомку або фотозйомку заходів 

(тематичних лінійок, виставок, конкурсів, вечорів відпочинку і т.д.). 

Після чого редактор із співредакторами відбирають основне і 

висвітлюють на сторінках газети «Наші горизонти». 

На початку кожного навчального року з метою розвитку 

креативності учнів та творчої обдарованості у формі брифінгу ідей 

відбувається опитування учнів і вивчення пропозицій, ідей, побажань 

щодо організації роботи РЕМу та проведення заходів, які складають 

основу роботи на рік. Плануючи свою діяльність та організовуючи життя 

і дозвілля у ліцеї діти розвивають навички стратегічної обдарованості. В 

кінці навчального року вчаться узагальнювати, аналізувати робити 

підсумки своєї діяльності та вносити корективи на майбутнє. 

 Ми даємо можливість учням самостійно провести кілька заходів, 

для того, щоб методом спроб, помилок і відкриттів вони набували досвід, 

такий необхідний для подальшої роботи. З ініціативи і за самостійно 

підготовленими сценаріями у нас відбуваються вечори відпочинку.  

Діти, що входять до мас-медіа, самостійно знімають та монтують 

різноманітні відеоролики. Для такої роботи наше самоврядування 

забезпечене ноутбуком, підключеним до мережі Інтернет, проектором, 

радіомікрофоном, відеокамерою, фотоапаратом, музичною технікою.  

 З ініціативи учнів у ліцеї функціонує радіовузол, по якому раз або 

двічі на тиждень учні сповіщають про особливі події, оголошують 

конкурси, розповідають про традиції, звичаї нашого народу і тому 

подібне, набуваючи навичок журналістської діяльності. На радіо 

запрошуються гості, вчителі, батьки, медсестра. Ці люди дають інтерв’ю 

в ефірі, діляться враженнями, корисною пізнавальною інформацією та ін.  
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Ведучі радіо проводять різного роду опитування в групах, проводять 

соціологічні дослідження різних проблем. 

 
Члени міністерства науки і освіти проводять заохочувальну роботу 

серед ліцеїстів щодо написання робіт у МАН; на засіданнях діляться 

власним досвідом, беруть участь у наукових конференціях і допомагають 

учителям в організації та проведенні предметних тижнів та тижня науки, 

вчаться здійснювати пошукову роботу. Організовують під час перерв 

декламування віршів великих поетів, слухання музичних творів відомих 

класиків, залучають до перегляду на великій перерві наукових фільмів, 

фільмів патріотичної тематики. 

Міністерство «Червоного Хреста» покликане розвивати в учнів 

духовну обдарованість, любов до людей, співчуття до труднощів і турбот 

інших, а саме: допомагати пристарілим, інвалідам, ветеранам; 

організовувати різноманітні благодійні акції. Така робота допомагає 

розвинути ще й організаторські здібності. 

 Ліцеїсти вітають дітей санаторію з святом Миколая, дарують 

подарунки дітям інвалідам, збирають продукти для воїнів АТО, 

проводять благодійні ярмарки, кошти з яких перераховують на 

благодійність.  

Самоврядуванням був реалізований проект свято-ярмарок «Колодка 

з млинцями та забавами», де учні розповідали про традиції святкування 

масляної, а також частували усіх смачними млинцями. Гроші, які 

виручили за продаж смаколиків, були долучені до акції «Допоможи 

воїну», що проходила напередодні Дня примирення і Перемоги у Другій 

світовій війні. До акції долучились усі групи, за кошти, зібрані 

ліцеїстами,  були виготовлені ковбаси та смачне м'ясо та передані воїнам 

АТО. 
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 Розвитку лідерських, організаторських, комунікативних здібностей 

сприяє діяльність учнів у Міністерстві дисципліни і порядку, яке стежить 

за дотриманням внутрішнього порядку у ліцеї, організовує порядок та 

сприяє забезпеченню комфортного рівня співіснування ліцеїстів. 

Створені самими дітьми правила внутрішнього розпорядку 

об'єднують їх, дозволяють більш демократично вирішувати проблеми 

ліцейного життя. Але головне полягає в тому, що такі правила задають 

рамки волі і відповідальності.  

 

Правила для членів учнівського самоврядування: 

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективних рішень. 

2. Не бійся, що власні ідеї прості, з банку ідей виберемо золоті. 

3. Ідею іншого не маєш права критикувати. Покритикуєш не буде ідей. 

4. Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори. 

5. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно. 

6. Чітко втямиш – краще зробиш. 

7. Погодився легко – Не думай що ті в чомусь не означає що сприймав 

глибоко. 

8. Не думай що ті в чомусь переважаєш друзів, і не смій здаватись. 

9. Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, турботою і 

дружбою. 

10. Перш ніж приймати рішення, навчись бездоганно його виконувати. 

11. Будь-яке діло вінчає результат. Не соромся помилятися. Соромно не 

бажати виправлятися. 

12. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються. 

13. Творити,фантазуй сміливіше – шукай шляхів виконання рішень. 

14. Не відкладай на завтра вирішування питання, яке необхідно і можна 

вирішити сьогодні. 
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15. Прийняв рішення – виконуй! 

Доручив іншим – довіряй! 

Довіряючи – перевіряй! 
 

Із усіх міністерств найбільш дієвим є Міністерство дозвілля і 

культури, члени якого розвивають творчі, лідерські, креативні та 

організаційні здібності. Учні самостійно продумують конкурсні програми 

до заходів, вечорів відпочинку, пишуть сценарії, використовуючи при 

цьому інтернет-ресурси, що дає змогу цим дітям знайти нові ідеї. Ця 

діяльність створює умови для самовираження та самовиховання 

учнівської молоді, здатної планувати життєві цілі та перспективи. Адже 

без практичної самостійної діяльності неможливе формування 

компетентної особистості.  

Традиційно на початку вересня у ліцеї відбувається вечір відпочинку 

«Вернісаж особистостей», під час якого представники груп демонструють 

свої здібності та таланти у різних сферах діяльності: танці, спів, 

малювання, техніка художнього випалювання, вишивання бісером, 

декламування власних поезій, гра на музичних інструментах, вміння 

створювати зачіски, проявляють себе як режисери монтуючи власні 

відеоролики та ін. Цей захід дає змогу класний керівникам, керівникам 

гуртків та педагогу-організатору вивчити таланти та захоплення учнів для 

подальшого їх розвитку та застосування. 

Давньою традицією у ліцеї є «Посвята в ліцеїсти» новонабраних 

учнів, яку організовують самі учні за різними сценаріями та формами, і в 

жартівливій, і у формі гри, під час якої першокурсники під керівництвом 

голови учнівського самоврядування виголошують присягу, складену 

ліцеїстами. Цей захід сприяє згуртуванню новоприбулих учнів у ліцейну 

сім’ю. 
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Самоврядуванням щорічно організовується свято Святого Миколая, 

який зі своїми помічниками приходить у кожну групу та пригощає усіх 

солодкими подарунками підготовленими класними керівниками. 

 Традиційно проводиться виставка композицій «Замість ялинки –

зимовий букет», що сприяє розвитку у дітей творчої уяви, навичок 

дизайнерських здібностей та флористики. 

 Щороку тематика новорічного свята змінюється, обираються теми 

Нового року та різдвяних свят у формі Вертепу, створення казок на 

сучасний лад, новий рік в різних країнах світу, у вигляді новорічного 

вогника. Діти самостійно декорують сцену, пишуть сценарії, 

прикрашають свої класи з нагоди свята. 

 З нагоди Великодня організовується виставка великодніх кошиків, у 

фойє ліцею прикрашається дерево пасхальними крашанками та 

писанками власного виробництва. Оформляється фотозона у вигляді 

великоднього курчати. Діти проявляють свої здібності як художники, 

писанкарі, юні декоратори. 

 
 Важливою справою учнівського самоврядування є організація 

заходів у рамках співпраці з іншими навчальними закладами. Між 

учнівськими колективами Кременецького ліцею імені У.Самчука і 

Констанцін-Єзьорна (Польща) протягом багатьох років триває обмін 

досвідом. На рівні учнівських самоврядувань періодично (восени і 

весною щороку) відбуваються зустрічі як на території України, так і 

Республіки Польщі. Ми співпрацюємо з Дубнівською щколою № 5 та 

ліцеєм міста Шумська. В ході зустрічей діти обговорюють свою 

діяльність, діляться досвідом. У рамках культурної програми проводяться 

спільні концерти, екскурсії по Кременеччині, готуються вечори 

відпочинку, спортивні розваги і конкурси пісень.  

 Самоврядування та молодіжне об’єднання «Молода Просвіта» 

розвиваючи пошукові здібності, працюють над проектами: «Книга 
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звитяги Євромайдану», «Квіти матерям», «Непоборні». В їх рамках 

організовуються зустрічі. Під час проекту «Талант має кожен» 

самоврядування презентувало наших талановитих ліцеїстів, писали про 

них статті у ліцейну газету, видавали збірочку про талановитих учнів 

ліцею. В ході проекту «Знай наших» відбулася зустріч з випускником 

ліцею Бендасюком Назарієм, який поділився з ліцеїстами своєю історією 

успіху в космічній галузі. 

 При самоврядуванні діє клуб цікавих зустрічей. Такі зустрічі 

відбувалися з участю відомого дослідника, краєзнавця, автора 

багатотомників про діяльність УПА на наших теренах Олійником В.І., з 

керівником Кременецької просвіти Следзінською Л.А., випускниками 

ліцею, батьками, які можуть передати свій досвід успіху. 

 Найбільше дитячі здібності, таланти та креативність проявляють 

діти при організації та підготовці до змагань команди КВК «Денді». Цей 

жанр діяльності для них легкий, рухливий, емоційний, гумористичний. 

Дуже важливими під час гри є «здоровий» гумор, який має викривати 

вади поведінки культурно, сценічна культура, жвавість, гнучкість 

мислення, артистичність. Команда ліцею «Денді» постійно бере участь в 

Осінніх кубках Кременецької ліги. Діти самостійно пишуть сценарії, 

створюють відеоролики. У своїй роботі використовують сучасні 

технології, такі як вайбер та скайп конференції, продумуються образи 

персонажів, самостійно пишуть кавер версії на пісні. 

 Необхідно зазначити, що учнівське самоврядування Кременецького 

ліцею є дієвим. В його діяльності учні можуть розвинути різні свої 

таланти та здібності, спробувати себе у чомусь новому. Набувають 

навичок відповідальності за доручену справу, вчаться ставити перед 

собою мету та знаходити засоби її досягнення, оптимально розподіляти та 

планувати час, опрацьовувати та аналізувати інформацію тощо. 

Розпочинаючи колективну справу, діти навчаються ефективно досягати 

домовленостей, уникати конфліктних ситуацій та запобігати їх 

виникненню.  

Хочу зазначити, що працюючи з органами учнівського 

самоврядування було виявлено помилки, які заважають дієвій роботі 

учнів:  

1. Дотримання традицій адміністративно-наказової педагогіки. 

2. Відсутність бажання і вміння співпрацювати з учнівським 

самоврядуванням. 

3. Ігнорування їх прав і обов’язків, думки при розв’язанні 

найважливіших питань життя ліцею. 
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4. Нерозуміння своїх функцій і функцій самоврядування. 

5. Упереджене ставлення до учнівського самоврядування. 

6. Відсутність терплячості і витримки. 

Враховуємо їх у своїй діяльності і намагаємось не допускати. 

У ліцеї діяльність Ради Елітної Молоді тісно переплітається з 

діяльністю молодіжного об’єднання «Молода Просвіта». 

Завданням «Молодої Просвіти» є розвиток наукових, пошукових 

здібностей, формування навичок просвітницької діяльності, що 

формуються на засадах виховання в учнів почуття національної гідності і 

свідомості, любові до Батьківщини і свого народу, чесності і порядності, 

доброти і товариськості, духовності та культури, утвердження принципів 

національної демократичної держави, підготовка членів об’єднання до 

активної участі в діяльності «Просвіта». 

 Керівник «Просвіти» Следзінська Л.А. на базі своєї організації 

ознайомлює учнів з діяльністю просвіти на Кременеччині. Учні ставлять 

перед собою завдання пошуку, вивчення і відродження кращих традицій 

«Просвіти» минулого. 

 Членами «Молодої Просвіти» проводяться конкурси повстанської 

поезії, пісні і прози у ліцеї.  «Молодою Просвітою» збираються матеріали 

до фотовиставок Героїв Майдану та виставки до заходу «Спом’янімо 

славу Крутів, найсвятіше з бойовищ». Проводяться різноманітні доповіді 

і лекції, тематичні вечори, усні журнали, круглі столи, виставки та 

екскурсії, навчальні ігри свята української мови, козацької і повстанської 

слави. Учнівське товариство організовує і проводить заходи, які 

сприяють відродженню народних традицій, зокрема, вечорниці, вертепи, 

колядки, щедрівки, гаївки тощо. Товариство бере активну участь у 

пошуковій та дослідницькій роботі, в охороні пам'яток історії, природи, 

культури і архітектури, впорядкуванні могил і догляду за ними.  

 Також хочеться зазначити, що лідери як Ради Елітної молоді, так і 

«Молодої Просвіти» проявили свою активність у проектах згідно «Хартії 

вільної людини». 

 Результат роботи нашого учнівського самоврядування та 

об’єднання «Молода Просвіта» можна прослідкувати у подальшому 

житті випускників ліцею. Аналіз сформованості життєвої компетентності 

випускників доводить, що саме активні члени шкільного учнівського 

самоврядування досягли у подальшому найбільш вагомих успіхів у 

життєвій самореалізації. У минулому були активні у ліцеї, а сьогодні вони 

успішно соціалізовані у суспільстві. Можемо радіти за тих випускників, 

які мають чіткі життєві пріоритети: здобули або здобувають вищу освіту; 
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працевлаштовані; створюють сім’ї; мають сформовану громадську 

позицію; є самостійними, активними, творчими та успішними. 

Вознюк Н.М., педагог-організатор 
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Передвиборча програма кандидата у президенти ліцею 

Володимира Логвинюка 
 

 
 

Якби мені пощастило бути обраним президентом ліцею, я провів 

би низку маленьких «реформ», які, на мою думку, змінили б ліцейне життя 

на різноманітніше, цікавіше. 

Оскільки ми і так добре знаємо про хороший рівень знань, 

отримуваних нами у ліцеї, я пропонував би звернути увагу на ліцейне 

дозвілля, яке і без того багате та різноманітне. Проте бажаним для мене 

заходом був би традиційний захід  типу день факультету (математиків, 

філологів, правників). У цей день ліцеїсти могли б відчути на собі всі 

радощі і тяготи учнівських буднів паралельної групи.  

Також мене турбує питання екології ліцею та навколишньої 

території. В ліцеї діє агітбригада, але, на мою думку, цього недостатньо для 

підтримання хорошого екологічного стану. Потрібно об'єднати ліцейні 

сили та періодично організовувати прибирання навколишньої території, 

продумати її цікавий дизайн, проводити просвітницьку роботу серед 

учнів, щоб дбали про чистоту класів, здоров’я та інше. 

Також мною буде вирішено питання щодо діяльності ліцейного 

радіо та виготовлення рекламних матеріалів  про ліцей. 

Не можна залишити поза увагою спортивні змагання, туристичні 

велопоходи, подорожі як на ліцейному рівні, так і на міжшкільному. 

Потрібно віддати належне підготовці до таких серйозних змагань, адже для 

успіху потрібно докласти чимало зусиль. 

Не можна також оминути той факт, що в стінах ліцею навчається 

безліч талановитого народу у різних  сферах, тому, думаю, тут було б 

доречно створити ліцейний  клуб для подальшого розкриття учнівських 

талантів, в якому б проводились творчі посиденьки чи щось типу цього. Це 

далеко не весь список можливих змін, але, проголосувавши за мене, ви 

зможете побачити,як ліцей змінюється на краще та вдосконалюється. Буду 

радий співпрацювати з вами та втілювати свої і ваші ідеї у наше спільне 

життя в ліцеї. 
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ТВОРЧІСТЬ  КЛАСНОГО  КЕРІВНИКА  

ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ 

 

«… немає людей більш допитливих,  
невгамовних, більш одержимих думками  

про творчість, як учителі.  

Педагогічна діяльність, яка є сплавом  

науки тамистецтва, за своїми компонентами  
передбачає творчість» 

В. Сухомлинський 

 

Діяльність  методичної  комісії естетичних дисциплін та 

виховної роботи ліцею спрямована на всебічне сприяння розвитку 

обдарованих дітей, формування творчої особистості. 
Яку дитину ми можемо назвати обдарованою?  Згідно з вченням 

американського психолога Джозефа Рензуллі, обдарованість – це 

поєднання трьох характеристик: 

- інтелектуальних здібностей; 

- творчості; 

- наполегливості. 

Дітей, які є обдарованими, достатньо. Якщо ми, класні 

керівники, не розвиватимемо їх, то цей дар так і не розкриється. Адже 

чи часто в повсякденному житті звичайна людина проявляє творчість? 

На жаль, ні. Навіть якщо в дитини й виникає творча думка, але вона не 

відчуває підтримки дорослого, боїться, що її не зрозуміють, то й 

зникає бажання експериментувати. 

За дослідженням Пола Торренса, діти до 5 років дають 90% 

оригінальних відповідей,  до 7 років – уже 20%, підлітки – до 2%. 

Це не означає, що підліткам не вистачає здібностей, просто вони 

мало використовують свій творчий потенціал. Отже, класний керівник 

зобов’язаний допомогти своїм вихованцям вчасно «знайти» і 

«розкрити» себе. А  це може зробити лише та людина, яка є  яскравою 

творчою особистістю,  готовою  до пошуку нових рішень, до 

застосування нестандартних форм роботи, вміє  передбачати потреби 

суспільства та вимоги. Саме тому на засіданнях комісії класними 

керівниками було розроблено систему роботи з виявлення 

обдарованих дітей, яка включає в себе: 

1) попередню діагностику сформованості інтелектуальних, творчих, 

спортивних та інших умінь; 
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2) спостереження за роботою учнів на уроках і під час позакласних 

заходів; 

3) аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт, участі в 

різноманітних конкурсах. 

Таким чином, кожен класний керівник створює карту інформаційного 

банку даних «Обдаровані діти класу».  Для реалізації цієї мети нами 

було визначено пріоритетні форми роботи, що допомагають розкрити 

обдарованість дитини: 

 
 

Виходить, що виправдовує себе стара істина: «Творчий 

учитель –обдарований учень».   

Мотиви творчої діяльності педагога надзвичайно різноманітні. 

Вони ґрунтуються на усвідомленні педагогом своїх обов'язків і 

завдань, які ставить перед ним сучасна школа. У зв'язку з цим доречно 

згадати притчу Плутарха про працівників, які везли тачки з 
камінням. 

У цій притчі давньогрецький філософ протиставляє мотиви, 

якими керуються працівники, здійснюючи однакову фізичну працю. 

Для одного така праця – виснажливий обов'язок; для іншого – засіб до 

існування; для третього – радість творення. 

Радість творення, особливо творчої праці, служить джерелом 

натхнення в нелегкій педагогічній справі. 

Досвід класного керівника, який із його професійною інтуїцією, 

поглибленою і відточеною до майстерності, дозволяє створити свою 

індивідуальну виховну систему. Щоб розвинути творчий потенціал 

кожного учня, педагогу важливо стати творчою особистістю. 
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Існують  різні творчі рівні класного керівника: 

1) новаторський – передбачає розв’язання педагогічної проблеми на 

принципово нових засадах, відрізняється новизною, оригінальністю, 

високою результативністю; 

2) конструкторський – передбачає таку діяльність учителя, у якій на 

основі свого досвіду, знань, психолого–педагогічних особливостей 

учнівського колективу, використовуючи існуючі методики, учитель 

конструює свій варіант розв’язання педагогічної проблеми; 

3) репродуктивний – передбачає, що вчитель, працюючи на основі 

вироблених до нього методів, рекомендацій, досвіду, відбирає ті, які 

найбільше відповідають конкретним умовам його праці, 

індивідуально-психологічним особливостям учнів; 

4) раціоналізаторський – передбачає, що вчитель на основі аналізу 

свого досвіду, конкретних умов педагогічної діяльності вносить 

корективи у свою роботу, удосконалює, модернізує її. 

Педагоги нашого закладу пріоритетним вважають саме 

раціоналізаторський рівень. На засіданнях циклової комісії ми спільно 

виокремили ті умови, які дозволяють перетворити діяльність класного 

керівника на творчу: 

 Створення виховної програми класу.  

 Особистісно-орієнтований підхід у вихованні учнів. 

 Використання нетрадиційних форм роботи. 

 Створення ситуацій творчості. 

 Прояв максимальної фантазії, кмітливості, вигадки, уяви 

оригінальних поглядів на речі. 

 Відкриті заходи, взаємовідвідування, творчі звіти, методичні 

дні. 

Дана система реалізується через роботу гуртків естетичного 

циклу.  

Гурток хорового співу приваблює дітей перш за все талантом 

його керівника. Години репетицій і спілкування стають для 

обдарованого ліцеїста місцем комфорту. 

Учні, які мають акторський талант, залучаються до гуртка 

«Виразного читання» та драматичного. Це також дуже дієвий спосіб 

саморозвитку, форма вдосконалення вмінь і здібностей. Учасники самі 

готують декорації, продумують образи, перевтілюються. Усе це 

сприяє самовираженню та розвитку того, чим наділила природа 

дитину. 
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Свій інтелектуальний розвиток ліцеїсти проявляють у таких 

конкурсах, як «Ерудит», грі «Інтелектуальна мішень», КВК. 

Отже, головним завданням в роботі класного керівника є 

поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освіченої 

соціально активної і творчої особистості. 

 

Тетяна Діхтярук, голова 

методичної комісії естетичних дисциплін  

та виховної роботи 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСВІДУ РОБОТИ  

КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ОЛЕКСЮК Т.І. 

 

 Олексюк Тетяна Іванівна працює у Кременецькому ліцеї імені 

У. Самчука з 2003 року, стаж роботи як класного керівника складає 

7 років. За цей час учитель показала високу майстерність та творчість у 

вихованні учнівської молоді, налагодженні стосунків з учнями.  

 Тетяна Іванівна добре володіє знаннями в галузі психології та 

педагогіки виховання дітей, постійно удосконалює свої вміння, 

працюючи над проблемою «Створення умов для вільного розвитку 

особистості ліцеїста шляхом залучення його до різноманітних 

видів творчої діяльності», займаючись самоосвітою. Ділиться 

досвідом роботи з колегами, виступаючи на засіданнях методичної 

комісії виховної роботи, майстер-класах, семінарських заняттях. 

 Під час вивчення досвіду, планування роботи, відвідування 

виховних годин, позакласних заходів, бесід з ліцеїстами та батьками 

було виявлено, що вчитель велику увагу приділяє формуванню у дітей 

усіх видів цінностей, проте найбільше працює над національним 

вихованням та виявленням і розвитком різних видів обдарованості 

учнів та їх психологічного супроводу. 

Педагог добре володіє різними формами та методами виховної 

роботи, психолого-педагогічної діагностики та планування. Матеріали 

досвіду висвітлюють основні напрямки виховної діяльності з учнями. 
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Знання індивідуально-психологічних особливостей дітей дає 

можливість майстерно застосовувати низку психологічних прийомів 

впливу на учнів та досягати успіху щодо порозуміння між ними. 

Під час виховних годин та годин спілкування класний керівник 

практикує використання інтерактивних вправ: робота в малих групах, 

синтез думок, мікрофон, займи позицію, метод незакінчених речень та 

імітаційні ігри і розігрування ситуацій. 

Часто учитель організовує проведення виховних годин не як 

уроки в класі за партами, а обговорення окремих тем під час 

перебування на природі, під час походів, екскурсій, у невимушеній 

обстановці, де дитина краще відкривається для спілкування на фоні 

позитивних емоцій, вражень, настрою. 

Поряд з вищевказаними методами велика роль приділяється 

методам педагогічної вимоги та стимулювання діяльності та 

поведінки. 

Учитель є високодуховною та моральною особистістю, що й 

власним прикладом намагається виховати у дітей. 

Важливим у житті Тетяни Іванівни є збереження та продовження 

народних традицій, тому народознавчий підхід до здійснення 

виховного процесу простежувався протягом усього часу вивчення 

досвіду роботи учителя з дітьми.  

 Вивчення та залучення дітей до обрядовості і традицій свого 

народу груповий керівник здійснює через краєзнавчо-пошукову 

роботу. Враховуючи індивідуальні можливості та здібності дітей, 

учитель дуже добре організувала вивчення особливостей фольклору 

свого краю, значення символів-оберегів. 

Поряд із принципом народності Тетяною Іванівною 

використовується у роботі з дітьми і принцип європеїзму, що 

проявлявся у зверненні до джерел класики, шедеврів світового 

мистецтва. Саме це було продемонстровано глядачам під час 

проведення заходу, який відбувся на високому методичному рівні, та 

під час годин спілкування. 

Олексюк Т.І. працює над підвищенням свого професійного рівня 

та вміє дати слушну пораду іншим педагогам. Досвідом роботи з 

учнями учитель часто ділилася під час засідань методичної комісії 

виховної роботи: «Здібності дитини – основа вибору професії».  

 Учитель підготувала рекомендації молодим класним керівникам; 

розробки виховного заходу «Творча вітальня ліцеїста», фольклорного 

свята «Великодні дзвони», години відкритих думок «Моє власне Я. Як 
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його знайти?», тренінгу «Розвиток стресостійкості творчої особистості», 

проекту класу «Талановиті люди на шляху до успіху», циклу виховних 

заходів «Калейдоскоп наших захоплень»; мультимедійні презентації 

«Моя золота поличка», «Творити для України», «Талановиті люди на 

шляху до успіху» (в рамках проекту), «Світ краси Марічки Кореневич», 

«Талановиті діти – талановиті батьки» та ін. 

Класний керівник організовує роботу з формування творчої 

особистості не епізодично, а поетапно, систематично, заздалегідь все 

дуже продумує, методично обґрунтовує. Особливу увагу Тетяна 

Іванівна приділяє розвитку ініціативності, креативності дітей, роботі 

їх як лідерів самоврядування.  

Учитель веде банк обдарованості своїх дітей та прослідковує їх 

подальшу долю щодо застосування своїх здібностей у вузах.  

Учні Олексюк Т.І. найактивніші у ліцеї, майже всі задіяні у 

гуртках, клубах, у роботі Ради Елітної молоді та діяльності Молодої 

Просвіти. 

Тетяна Іванівна, використовуючи різні форми роботи з розвитку 

здібностей і талантів, велику увагу надає формуванню психологічної 

стабільності. 

Перебуває у постійній співпраці з батьками та педагогами ліцею. 

Тетяна Іванівна завжди тримає у полі зору всю життєдіяльність 

вихованців, здійснює аналіз, оцінює потік інформації і спрямовує всі 

форми роботи учнів у позитивне русло, будуючи свої відносини на 

принципах співробітництва, співтворчості, проявляючи максимум 

довіри та поваги до дітей.  

Ефективність системи роботи групового керівника полягає у 

формуванні простору для вільного самовираження кожної особистості. 

 

 Савіцька Л.В., заступник 

директора з виховної  

роботи  
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ОПИС ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ 

32 групи (10 класу) Кременецького ліцею імені У.Самчука 

«Виховання гармонійно розвинених, обдарованих учнів шляхом 

залучення їх до різних видів позакласної діяльності в умовах 

культивування широкого діапазону знань, творчої атмосфери та 

інтерактивної комунікації» 

 Наша молодь – це наше майбутнє. Тому завданням нашого ліцею 

на сучасному етапі розвитку освіти є формування свідомості творчої 

особистості, здатної діяти за будь-яких обставин, приймати самостійні 

рішення, поважати думки інших людей, реагувати на глобальні 

проблеми сучасного суспільства. 

Працюючи над даною проблемою, я розробила свою систему 

формування творчої особистості, яка, охоплюючи форми роботи 

класного керівника, ліцею, сім’ї та позашкільних установ, має сприяти 

розвитку і становленню кінцевого творчої особистості ліцеїста. 

Вважаю, що усі мої вихованці є обдарованими особистостями. Одні є 

високими інтелектуалами, інші – креативними людьми, останні мають 

яскраво виражені якості лідера. Я поважаю особистість кожного учня, 

намагаюсь залучати усіх до тих чи інших видів діяльності в класі і в 

ліцеї. Тому намагаюсь допомогти кожному знайти свій шлях, повести 

дітей дорогою успіху, навчити їх мистецтву успішного життя, роботи, 

творчості – моє завдання. 

Я працюю у Кременецькому ліцеї ім. У. Самчука з 2003 року, за 

цей час ліцей став моєю другою домівкою. На сьогодні я класний 

керівник 10 класу. Слід наголосити, що специфіка нашого навчального 

закладу полягає у тому, що до нас вступають на навчання діти після 

сьомого класу, а також і після дев’ятого. 

Компоненти структури 
Орієнтаційно-цільовий компонент  

Основна мета виховання: створити модель формування творчої 

особистості ліцеїста шляхом залучення його до різноманітних видів 

діяльності і як кінцевий її продукт – всесторонньо розвинена, творча, 

інтелектуальна, духовно збагачена особистість. 

Основними напрямками моєї виховної роботи є: 

 вивчення особливостей кожної новоприбулої дитини, її фізичний, 

психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості і здібності; 

 активне сприяння згуртованості класного колективу; 

 удосконалення та пошук нових форм розвитку учнівського 

самоврядування; 



75 

 активізація роботи учнівського колективу через участь у 

загальноліцейних заходах; 

 формування класних традицій та їх розвиток. 

 розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів класу; 

 спонукання ліцеїстів до самостійного розв'язання власних 

життєвих проблем; 

 формування життєтворчості як здатності забезпечити учневі 

можливість облаштувати власне життя, творити колективні та 

міжособистісні взаємини. 

Виходячи з традиційної класифікації обдарованостей, у своїй 

роботі я визначила, намагаюсь віднайти і розвинути такі види 

обдарованості ліцеїстів: 

- Академічна (у вивченні окремих предметів); 

- Інтелектуальна (запам’ятовування та зберігання інформації, її 

переробка, аналіз та синтез, спроможність до практичного 

застосування); 

- Креативна (здатність до створення нових проектів, ідей тощо): 

- Лідерська (виняткова здатність встановлювати конструктивні 

зв’язки, активність у проведенні заходів); 

- Художня або естетична (музичні, художні, артистичні 

здібності); 

- Психо-моторна – схильність до діяльності, яка вимагає 

зосередженості та тонкої рухової роботи: вишивка, бісер, ліплення, 

плетіння); 

- Стратегічна (вміння розв’язувати проблеми, мислення над 

соціальними проблемами, розвиток асоціативної пам’яті); 

- Духовна (віра в мораль, її дотримання, висока культура 

поведінки). 

Етапи виховної системи класу вбачаю у власно розробленій 

програмі «Повір у себе», що розрахована на організацію виховного 

процесу з учнями 8-11 класів (наразі апробується). Складається із 

4 складових:  

1. «Я – оцінювальне». 

2. «Я – творче». 

3. «Я – гармонійне».  

4. «Я – успішне».  

Кожен етап містить основну ідею, кроки реалізації, основні поняття, 

орієнтовні форми, тематику та зміст виховних справ для кожної вікової 

групи, народну мудрість та висловлювання видатних людей.  
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Гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент  
Класний керівник – це основна складова виховного процесу, це 

невидима нитка, яка зв’язує дитину, учителів-предметників, 

адміністрацію ліцею,батьків та громадськість. 

Класне керівництво, як правило, розпочинаю із вивчення класу й 

окремо кожного учня щодо його здібностей, інтересів, нахилів, 

вподобань. Створюю банк даних обдарованих учнів свого класу, постійно 

його поповнюю, коригую. У результаті це допомагає мені в створенні 

необхідних умов для правильної, раціональної організації виховної 

роботи, для здійснення індивідуального підходу до учнів. 

Хоча працюю над проблемою розвитку творчих здібностей учнів, 

але в той же час не відходжу від формування різних ціннісних ставлень: 

1. Ціннісне ставлення особистості до себе. Для усвідомлення 

дітьми ціннісного ставлення до себе провела ряд заходів: 

«Калейдоскоп моїх захоплень», «Моє власне Я. Як його знайти?», 

«Мій моральний ідеал», «Моя золота поличка». Під час проведення 

даних заходів я ставила за мету розвиток стратегічної, 

інтелектуальної,духовної обдарованості. Вважаю, що 

високоморальною та культурною може стати лише людина, яка, в 

першу чергу, поважає себе, дотримується власної точки зору, 

особистих переконань та принципів, яка не орієнтується на «загал», а 

чинить відповідно до своїх життєвих ідеалів.  

 2. Ціннісне ставлення до праці. З допомогою класного 

керівника учні роблять перші кроки на шляху до свого професійного 

самовизначення.  

Реалізовуються ці завдання за допомогою чергування у класі та у 

ліцеї, години спілкування: «Світ сучасних професій», «Значення 

інтелекту у професіях», «Розумові професії», конкурсах малюнка 

«Світ професій». В той же час велика увага приділяється розвитку 

стратегічної, соціальної та духовної обдарованостей. 

3. Ціннісне ставлення до природи. Учні із задоволенням 

приймали участь у загальноліцейному проекті «Природа Кременеччини», 

у туристичних походах та змаганнях (при активній співпраці з вчителями 

фізичної культури, біології та географії. Щорічно приймають участь в 

роботі екологічних агітбригад. Велику увагу звертаю на розвиток 

естетичної, духовної та стратегічної обдарованості.  

4. Ціннісне ставлення до культури та мистецтва. При 

організації роботи у цьому напрямі я намагаюсь сформувати в учнів 

потребу у спілкуванні з мистецтвом, як з основою естетичного 
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виховання і художнього сприйняття дійсності, розвивати художньо-

естетичну, психо-моторну, творчу обдарованість. Така діяльність 

стимулюється творчими презентаціями учнів «Я і музика», 

колективною творчою справою «Наше класне дерево», випуском 

тематичних стінгазет до шкільних та народних свят, а також 

конкурсами читців поезій.  

5. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

Пріоритетним у вихованні підростаючого покоління вважаю 

національно-патріотичне виховання учнів, тому велику увагу приділяю 

вихованню в них національної свідомості. Проведення бесід з даної 

тематики, знайомство з історичним минулим та сьогоденням нашої 

Батьківщини, з подіями Великої Вітчизняної війни формують у ліцеїстів 

почуття гордості та відповідальності за країну в якій ми живемо. Тому я 

намагаюсь постійно наголошувати, що їм, сьогоднішнім дітям, належить 

будувати вільну незалежну державу і жити в ній. А тому від того, як вони 

працюватимуть у майбутньому, залежить і майбутнє України. Це 

примушує учнів міркувати над тим, що людині слід думати не тільки, як 

прожити самому особисто, але й відповідати за життя своєї держави.  

Останні події спонукали дещо переосмислити цілі даного напряму 

виховної роботи і звести їх до найбільш важливих. Проведено ряд 

заходів: філософський стіл «Патріот: хто він?», диспути «Творити для 

України», ділова гра «Моя громадянська позиція», альманах «Лиш тим 

історія належить, хто за неї бореться й живе» тощо). Під час проведення 

даних виховних заходів можна було спостерігати вияви стратегічної, 

лідерської, соціальної та інтелектуальної обдарованості учнів класу. 

6. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. Для досягнення 

поставленої мети учні беруть участь у родинних святах та змаганнях. 

Проводились заходи: фольклорне свято «Великодні дзвони», «Ми – 

батьки – ліцей», Осінні рекреації, рольова гра «Моя майбутня родина», 

творчі проекти «За що я люблю свою сім’ю». 

Задля проведення виховних заходів постійно співпрацюємо з 

бібліотекою, гуртками, МАН, учнівським об’єднанням «Молода 

Просвіта», Радою елітної молоді (учнівська організація).  

У класі є діти, які активно займаються пошуковою роботою, тому ми 

тісно співпрацюємо з Кременецьким ДІАЗом, краєзнавчим музеєм, 

музеєм О. Неприцького-Грановського у селі Великі Бережці. 

 Важливий педагогічний вплив на свідомість вихованців має така 

форма роботи, як допомога ветеранам, інвалідам,воїнам АТО. Учням 

класу випала честь брати участь у почесній варті біля Меморіалу Слави 
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та Вічного вогню 9 травня, де мої вихованці мали змогу прочитати їх 

вірші та продемонструвати малюнки.  

Успіхи моїх вихованців неодноразово було презентовано у 

ліцейному альманасі «Наші горизонти» (учні класу є активними його 

дописувачами), тижневиках «Діалог», «Кременецький вісник», у 

спільноті «Типовий Кременець», на сайті «Кременецький ліцей 

ім. У. Самчука» та на власному сайті. 

Великого значення надаю співпраці з батьками, оскільки це 

надзвичайно важлива, на мою думку, умова розвитку творчої особистості. 

Саме тому перебуваю у процесі постійної співпраці з 

батьками,впроваджуючи різні форми роботи з ними. Насамперед, це 

батьківські збори, які проводяться у різних формах: батьківські всеобучі 

«Як розвивати здібності дитини?», «Вивчаємо наших дітей», тематичні 

консультації і анкетування «Творчі здібності моєї дитини», індивідуальні 

розмови. При першому знайомстві з батьками я намагаюся довідатися 

якомога більше інформації про дітей та їх здібності, інтереси, захоплення 

та уподобання, іноді задля цього проводжу анкетування. Під час 

проведення батьківських зборів знайомлю батьків з новинками 

педагогічної літератури, ознайомлюю з головними моментами і формами 

роботи з обдарованими учнями, моделюю педагогічні ситуації, які 

допомогли б батькам розв'язувати родинні конфлікти, що можуть 

виникати під час спілкування.  

В нашому класі є надзвичайно талановиті батьки, а їх діти 

продовжують їх творчі справи. В процесі роботи над своєю проблемою я 

прослідкувала творчі династії родин Панфілових-Теслюків, Калинок, 

Гладковських. Це добре знані у нашому місті художниця Олександра 

Георгіївна Панфілова та її дочка Валерія (слід зазначити, що і бабуся 

Валерії – Панфілова Валентина Григорівна також є майстринею пензля), 

яка продовжує справу мами; майстриня з вишивання бісером Калинка 

Галина Володимирівна і донька Ірина, а також бандуристка і вокалістка 

Гладковська О.В. та її донька Олена. Відтак ми з класом неодноразово 

відвідували виставки Олександри Георгіївни Теслюк, запрошували 

Галину Володимирівну Калинку для проведення майстер-класу по 

вишиванню бісером, а також Панфілову О.Г. (маму Теслюк В.) для 

проведення майстер-класу на великодню тематику. Залучаю до 

проведення майстер-класів і самих ліцеїстів (плетіння браслетів – 

Галан  С., Стеценко У., складання композицій, писанкарство – Теслюк В., 

Скакальська І., маючи захоплення фотографією, за моєю рекомендацією 

була делегована і очолила фоторедакцію ліцею). 
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Організаційно-педагогічний компонент 

У виховній роботі зі своїми учнями керуюся такими основними 

нормативними документами у сфері освітньої політики щодо 

виховання дітей та молоді: «Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року»; «Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді»; Методичні рекомендації 

щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах (наказ МОН України від 16.06.2015 року № 641). 

Важливим документом у виховній роботі є супровід до програми 

«Орієнтири національного виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини». 

У своїй роботі практикую постановку театралізованих номерів – 

особлива форма роботи з обдарованими дітьми, оскільки в них діти 

мають можливість не тільки реалізувати акторські здібності, 

безпосередньо беручи участь у виставах, але й виявити творчі 

навички, розробляючи сценарії постановок, розвинути схильність до 

художнього читання й літературної творчості, виявити ерудицію й 

дослідницькі навички у вікторинах і наукових диспутах. Така робота 

сприяє підвищенню мотивації обдарованих дітей до співробітництва з 

педагогами й копіткій роботі із самовдосконалення. Слід зазначити, 

що і я сама беру активну участь у такого роду постановках, разом з 

дітьми співаю, виконую ті чи інші ролі. 

Практично-діяльнісний компонент 

У своїй роботі з дітьми поєдную традиційні форми роботи класного 

керівника (години відкритих думок «Хто я? Як створити себе», «Моє 

друге Я», «Ідеали в моєму житті», цикл творчих посиденьок 

«Калейдоскоп наших захоплень», який включав у себе ряд майстер-класів 

за участю наших учнів та їх батьків (плетіння стрічками, малювання, 

писанкарства, вишивки бісером), виставки-конкурси «Діалог двох 

культур» (присвячена Ю. Словацькому), виставки творчих робіт учнів та 

їх батьків «Шукаємо таланти», «турніри) та нетрадиційні (вправи, 

тренінги «Розвиток стресостійкості творчої особистості», «Що таке щастя 

і як його віднайти?», проекти «Талановиті люди на шляху до успіху», 

«Ми за здоровий спосіб життя», «Творити для України», фестивалі 

«Свята Покрова», «Парад країн Європи», кулінарні ярмарки, 

калейдоскопи, анкети, гайд-парки, квести, колажі, пошукові ігри, акції, 

художні галереї, фотовиставки та ін.), застосування яких вимагає 

організації міжособистісного інтерактивного спілкування в різних видах 

соціально значущої діяльності Спираючись на методичну, науково-
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правову базу, я визначила форми та методи виховної роботи, які вважаю 

для себе доцільними та пріоритетними. 

Задля підвищення ефективності роботи з розвитку різних видів 

обдарованостей в учнів я ставлю такі завдання: 

• Підхоплювати думки учнів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи 

їх оригінальність, важливість, інтерес до нового; стимулювати і 

підтримую ініціативу учнів, самостійність; 

• Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, 

прогнозування, уяви; розвивати критичне сприйняття дійсності. 

• Вчити доводити починання до логічного завершення; надавати 

можливість виконувати більше творчих завдань з обов'язковим 

підвищенням їх складності. 

• Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні 

різних видів позакласних, класних та участі у загальноліцейних заходах, 

батьківських зборах; активно залучати до участі в районних, обласних, 

Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 

• Впливати особистим прикладом на формування моделі 

поведінки своїх вихованців. 

Всім відомо, що творчі особистості – натури дуже тонкі і 

вразливі,тому постійно працюю з дітьми, підтримую їх у всіх 

починаннях, проводжу індивідуальні бесіди, розробляю пам’ятки тощо. 

Діагностико-результативний компонент 

Для діагностики обдарованості я використовую критерії, які 

відображені на наступному рисунку. 

 

Мене хвилює… 

(культура 

почуттів, 

контроль за 

емоціями) 

 

Я прагну… 

(здатність до 

самовдоскона-
лення) 

 

Я не боюсь… 

(відповідальність 

за свої вчинки) 

 

Я вважаю… 

(індивідуалізм, 
відмінність від 

інших) 

Я здатний… 
(здатність до 

лідерства, 

рольова 

гнучкість) 

 

Я хочу… 

(ініціативна 

поведінка) 

 

Я пропоную… 
(інтелектуальна 

ініціатива) 

Моя позиція… 

(нон-комформізм, 

прояви 

самостійності) 

 

Я вмію… 

(здібність до 

творчості) 

 

Критерії  

творчої 

особистості 

ліцеїста 
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Задля вчасного виявлення здібностей та нахилів своїх 

вихованців тісно співпрацюю з психологічною службою ліцею, яка 

допомагає здійснювати діагностику, психологічний супровід, вести 

картки творчого розвитку ліцеїстів. Періодично збираю інформацію у 

вчителів-предметників щодо прояву та розвитку нових здібностей і 

нахилів учнів, вивчаю думку учителів.  

Як класний керівник, за результатами анкетувань та 

висновками різних методик добре знаю інтереси кожного учня. Це 

допомагає мені планувати виховну роботу в класі. 

Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна  

модель системи 

 
 

 Олексюк Т.І.,  

класний керівник 32 групи 
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ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

з розв’язання педагогічної проблеми, над якою працює  

класний керівник 

Тема 

досвіду 
 

«Виховання гармонійно розвинених, обдарованих учнів 

шляхом залучення їх до різних видів позакласної діяльності 

в умовах культивування широкого діапазону знань, творчої 

атмосфери та інтерактивної комунікації». 

Автор  
 

Класний керівник Кременецького ліцею ім. У. Самчука 

Тернопільської області Олексюк Тетяна Іванівна 

Сфера 

застосу-

вання 

Реалізація методичної проблеми для підвищення 

ефективності виховання учнівського колективу з метою 

реалізації інтелектуального потенціалу кожного учня в 

умовах творчої атмосфери та інтерактивної комунікації. 

Актуаль-

ність 
 

Актуальність досвіду полягає в тому, що сьогодні 

проблема роботи з обдарованими учнями, підготовка їх до 

активного життя з метою входження до інтелектуальної 

еліти і підняття світового авторитету України, є 

надзвичайно актуальною. Тому перед кожним класним 

керівником стоїть завдання, спрямоване на формування в 

учнів активної життєвої позиції, установок та енергійність 

та ініціативність, інтелігентність Потреба суспільства у 

творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально і творчо 

розвинених громадянах, оновлення національної 

свідомості, відродження духовності викликали необхідність 

появи нових наукових концепцій.  

Для того щоб якомога раніше виявити різні рівні і види 

обдарованої дитини у класі, класний керівник повинен 

пам’ятати, що всі учні потребують до себе підвищеної 

уваги, тому що їм властиві особливі риси характеру, 

мислення. Обдаровані діти мають добру пам'ять, 

різновекторний світогляд, добре розвинуте абстрактне 

мислення. Вони, як правило, дуже активні і завжди чимось 

зайняті. Прагнуть працювати більше за інших. Тому задля 

інтенсивнішого розвитку їх обдарованостей як класний 

керівник, залучаю своїх вихованців до усіх можливих видів 

діяльності як у ліцеї, так і за його межами. Найчастіше в 

навчально-виховному процесі школи основа увага 

звертається на академічну або інтелектуальні 

обдарованості. Але я вважаю, що інші види обдарованості 
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не можна оминати увагою. Саме тому у своїй роботі я 

намагаюсь сприяти виявленню моїми вихованцями інших 

видів обдарованостей. Адже якщо дитина може і вміє 

показати, розвинути свої здібності,їй набагато простіше 

буде самореалізуватися, знайти своє місце в класі, в ліцеї, в 

родині, а згодом – і в дорослому житті.  

Хочу зазначити, що простежую подальший розвиток 

обдарованостей своїх колишніх вихованців під час 

навчання у ВНЗ, перебуваю з ними у постійному контакті, 

щиро радію їх успіхам. 

Наукові 

концепції 

та теорії 
 

Проблема розвитку обдарованості учнів, їх формування 

та розвитку творчого потенціалу завжди хвилювала вчених-

дослідників, педагогів-практиків. Йоганн Вольфганг фон 

Гете, «Людина, що володіє вродженим талантом, відчуває 

найбільше щастя тоді, коли використовує цей талант».  

В. Сухомлинського, І. Беха, Ю. Гільбуха, Г. Ващенка. Ці 

прогресивні педагоги вважали,що слово обдарованість 

визначає різні поняття в побуті та науці. Ще дотепер 

вченим важко дати єдине, найбільш повне та точне 

визначення цього поняття. 

 В.Сухомлинський вніс вагомий внесок у розвиток 

педагогіки обдарованості. Він наголошував на тому, що у 

школі не повинно бути жодного учня, у якого відсутні 

захоплення, цікавість до певного предмета. Він вважав, що 

переживаючи духовне задоволення від того, що дитина 

творить, вона по-справжньому відчуває, що живе. 

Творчість починається там, де інтелектуальні та естетичні 

багатства, здобуті раніше, стають засобом пізнання, 

засвоєння, перетворення світу, при цьому людина ніби 

зливається зі своїм духовним надбанням. Вчителі повинні 

виховувати учня так, щоб з перших днів перебування у 

школі він чимось цікавився, розвивав свої творчі здібності, 

щоб у нього сформувалось певне життєве захоплення.  

Г.Ващенко у своїй книзі «Виховний ідеал» піднімає 

проблему гармонійного виховання української молоді. 

Серед пріоритетних напрямків цього виховання є розвиток 

індивідуальних здібностей молоді. Він пише: «Молоде 

покоління не лише засвоює культурні здобутки, а й рухає 

культуру вперед. Це можливе лише при наявності 
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розвинених індивідуальних здібностей. 

Ю. Гільбух вважає, що обдаровані особистості (діти) 

суттєво виділяються серед ровесників високим 

розумовим роз витком, який є наслідком як природних 

задатків, так і сприятливих умов виховання. 

Використовуючи концепції виховання цих педагогів, 

я зуміла роздивитись своїх вихованців через призму 

наукових ідей. 

Основна 

ідея 
 

 Педагогічна ідея досвіду:  

 вивчення особливостей кожної дитини, її фізичний, 

психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості і 

здібності; 

 розвиток творчого потенціалу моїх вихованців, 

розвиток активності та формування здатності генерувати 

ідеї та проявляти творчу ініціативу; 

 розвиток дитини через діяльність класного 

учнівського самоврядування та активізація роботи 

колективу через участь у загальноліцейних заходах ; 

 формування та популяризація традицій, що 

створилися в класі, їх розвиток. 

 формування життєтворчості як здатності забезпечити 

дитині можливість облаштувати власне життя, творити 

колективні та міжособистісні взаємини. 

Техноло-гія 

реалізації ідеї 
 

Технологія реалізації методичної проблеми складається 

з таких кроків: 

1. Підготовчий етап. Вивчення теоретичних джерел з 

проблем обдарованості і досвіду педагогів, які займаються 

обдарованістю учнів. 

2. Організаційний етап. Планування діагностичних 

процедур щодо виявлення різних видів обдарованості, 

особисто зорієнтованих підходів до формування активних, 

енергійних учнів, які вміють не тільки досягати успіху, але 

й оцінювати прогалини у своїх знаннях. 

3. Діяльнісний етап. Проведення різноманітних 

заходів в інтерактивному інформаційному середовищі. 

4. Операційно-діагностичний етап. Вимірювання 

розвитку обдарованості. 

5. Узагальнюючий етап. Підведення підсумків. 

Визначення досягнень та прорахунків у виховній роботі. 
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6. Перспективно-проектувальний. Використання 

результатів діагностики для планування подальшої 

виховної роботи. 

Форми, 

методи, 

прийоми, 

засоби 

 

У своїй роботі з дітьми використовую методи 

переконання, навіювання, прикладу, самопізнання, 

самооцінювання, саморегуляціії, змагання, заохочення. 

Практикую заняття з елементами тренінгу, проекти, 

калейдоскопи, гайд-парки, квести, години відкритих думок, 

дискусії, акції, творчі посиденьки. 

Знайомлюся з новинками фахової літератури, Інтернет-

ресурсів, а відтак ділюся і своїм педагогічним досвідом з 

моїми колегами на засіданнях методичної комісії класних 

керівників, психолого-педагогічних семінарах та на своєму 

власному сайті.  

Результат 

застосу-

вання 

 

Впевнена, що насамперед потрібно зрозуміти дитину як 

особистість, розгледіти її індивідуальні особливості. 

Прагну, щоб позакласні заходи були захоплюючими, 

оригінальними. Намагаюсь організовувати роботу з 

формування обдарованої особистості не епізодично, а 

поетапно, систематично, заздалегідь усе добре продумую та 

методично обґрунтовую.  

Як результат своєї роботи бачу творчу особистість 

ліцеїста, яка володіє критичним мисленням та 

комунікативними навичками, може бути генератором ідей, 

яка вміє використовувати власний потенціал для 

самореалізації в інтересах себе та держави, уміє 

самовдосконалюватися, самостверджуватися, 

самовиховуватися і самореалізуватися.  

Критерії 

ефектив-

ності  
 

Критеріями ефективності реалізації виховного досвіду є: 

 вагомий поступ у навчальній діяльності учнів; 

 активна участь усіх учнів у громадському житті 

класу та ліцею; 

 високий ступінь задоволеності учнів результатами 

своєї праці; 

 високий рівень згуртованості учнівського 

колективу. 

Наукові 

джерела 

1. Бех І.Д. Виховання: від правила до результату./ 

І.Д.Бех.// Виховні технології / упоряд. В.Варава, В.Зоц – 

К.:Ред. Загальнопед. газ., 2004. – 120 с. 
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2. Гільбух Ю.З. Шкільний клас: як пізнавати і 

виховувати його душу. / Ю.З.Гільбух, О.В.Киричук. – К.: 

НПЦ Перспектива. 1996. – 208с. 

3. Концепція виховання дітей та молоді в 

національній системі освіти //Інформаційний збірник МО 

України. – 1996. – № 13. 

4. Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та 

педагогічний досвід. (Посібник для вчителів і психологів) / 

Автори-укладачі: Настенко Н. В., Білик Н. І., Моргун В. Ф. 

– Полтава: ПОІПОПП, – 1998. – 120 с. 

Висновки  
 

Виховна робота складна тим, що важко відразу 

побачити результати виховання. Однак, коли щодня я бачу 

у класі життєрадісний настрій, задоволені очі учнів від 

результатів навчальної праці, відчуваю, як учні прагнуть до 

нових вершин успіху – розумію, як багато ще треба мені 

зробити, що кожен учень розвивав свої власні здібності, 

відчував підтримку класного керівника, бачив у мені не 

тільки наставника, але й друга, партнера. 
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РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ  

ЧЕРЕЗ ГУРТКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

З досвіду роботи Камаєвої Наталії Георгіївни, керівника 

гуртка «Ерудит» 

Гурток «Ерудит» Кременецького ліцею імені У. Самчука був 

заснований у листопаді 2017 року, хоча у інтелектуальних іграх 

«Унікум» команда ліцею змагалася значно раніше і демонструвала 

досить високі результати. 

 Керівник гуртка вперше була залучена до підготовки команди 

навесні 2017 року, коли збірна ліцею була запрошена до регіонального 

відбору 16-го чемпіонату Тернопільської області з інтелектуальних 

ігор пам’яті Героя АТО Ореста Квача у м. Збараж. У командних 

змаганнях ліцеїсти посіли тоді ІІ місце, а у особистій першості 

С. Гунька стала переможцем. Вона ж стала учасницею фінального 

турніру ХVІ Відкритого кубка Тернопільської області з українських 

інтелектуальних ігор пам’яті Героя АТО Ореста Квача, що відбувся у 

м. Заліщики 26-27 березня 2017 року. 

У листопаді 2017 року у Кременецькому ліцеї ім. У. Самчука 

почав працювати гурток «Ерудит». Заняття проводяться регулярно, 

щотижнево по дві години. Учні готують запитання, розробляють 

стратегії, проводять інтелектуальні спаринги. За рейтингом команд 

2017 року ліцеїстів було запрошено до участі у суперкубку 

Тернопільщини з інтелектуальних ігор «Унікум» у м. Тернопіль, де 

команда «Магістри» перемогла із значним відривом від суперників. 

Увесь попередній рік перехідний суперкубок Тернопільщини 

перебував у ліцеї. 

У березні 2018 року команда змагалася у регіональному турнірі 

17-го відкритого чемпіонату області з інтелектуальних ігор у 

м. Збараж, де впевнено перемогла і у командній, і в особистій 

першості. У квітні того ж року «Магістри» змагалися у 17-му 

чемпіонаті області і Назар Бабій увійшов до п’ятірки фіналістів. У 

травні 2018 року Відділ молоді і спорту Кременецької РДА здійснив 

спробу провести «Битву інтелектів» на базі КОГПА ім. Т. Шевченка. 
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Нам прийшло запрошення, на яке ми радо пристали, та, на жаль, час 

був обраний вкрай невдало, тому гру скасували.  

Під час проходження літньої практики та на початку цього 

навчального року серед молодших ліцеїстів було проведено серію ігор 

із метою виявлення потенційно перспективних гравців. Постійні 

учасники гуртка виступили тренерами групових команд та обирали 

найефективніших гравців. Тепер вони залучені до роботи гуртка на 

постійній основі та грають у дублі команди. Це дає свої позитивні 

плоди, наприклад, коли цього листопада команда була запрошена на 

суперкубок Тернопільщини, то дати проведення ігор збігалися із 

районними олімпіадами, до яких були залучені деякі гравці основного 

складу, тому обширна лава запасних виявилася просто необхідною. 

Причому бажаючих виступити на престижному турнірі було значно 

більше, ніж місць. Тому було вирішено провести спаринги та обрати 

найрезультативніших. Взагалі було дуже цікаво спостерігати за тим, 

як діти вболівають за команду, як обирають найдостойніших, деколи 

незважаючи на особисті симпатії чи антипатії. Цьогоріч ігри 

проходили у зовсім іншому форматі, тривали два ігрових дні та 

відбувалися у м. Заліщики. 17-18 листопада 2018 року команда 

інтелектуалів «Магістри» Кременецького ліцею ім. У.Самчука під 

керівництвом Камаєвої Н.Г. брала участь у 2-му суперкубку 

Тернопільщини з інтелектуальних ігор «УНІКУМ» пам’яті Героя АТО 

Ореста Квача і виборола І місце в інтелектуальній грі «Все про все».  

З кожної своєї поїздки ми привозимо величезну кількість 

довідкової літератури, тому у кабінеті завучів вже утворилася 

своєрідна бібліотека наших «трофеїв». Ми використовуємо ці книжки 

для підготовки до майбутніх ігор, даємо учасникам гуртка для 

опрацювання додому. Серед довідників виграних ліцеїстами чимало 

книг постійних спонсорів – видавництва «Підручники і посібники» 

для підготовки до предметних ДПА та ЗНО. Ці книги ми даємо у 

користування гуртківцям-випускникам для успішної підготовки до 

іспитів, а після здачі тестів вони повертають їх для своїх наступників. 

Як же відбувається типова гра «Унікум»? Насправді це не одна, а 

ціла серія ігор на різні теми. Зазвичай спочатку проходить 
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індивідуальний відбір, у якому кожен грає сам за себе, таким чином 

здобувається можливість проходу у фінал особистої першості, та все ж 

це не просто особиста гра, тому що всі правильні індивідуальні 

відповіді сумуються та записуються до активу кожної команди. Отже, 

граючи таку гру, учень несе відповідальність і за себе, і за команду в 

цілому. Першим таким конкурсом є тест-конкурс «Україна», який 

складається із 20-ти запитань з історії, географії, культури, видатних 

постатей нашого краю. Учні отримують 4 варіанти відповідей, та 

обирають правильний. За результатами цього змагання половина з 

кращими результатами допускається у наступний тур – «Цивілізація». 

Зрозуміло, для того, щоб команда пізніше мала більше шансів на 

перемогу необхідно, щоб якнайбільше учнів пройшли в цей тур. Гра 

«Цивілізація» схожа до попереднього змагання, але питання у ній не 

обмежені Україною, а стосуються усього світу. На цьому етапі, якщо 

дозволяють технічні можливості можуть проводити конкурс 

фотозапитань «Впізнавана Україна», де представляють зображення 

відомих об’єктів та особистостей із питаннями про них. У конкурсі 

«Розминка» учням пропонують 10 тверджень, на які вони повинні дати 

ствердну або заперечну відповідь. (Наприклад: Кліо – одна із дев’яти 

муз, покровителька історії? – Так. Вулкан Етна розміщений на 

Апенінському півострові? – Ні. (на Сицилії)). У грі «Тематична 

Україна» учні обирають одну із запропонованих тем: «Українська 

література», «Історія України», «Географія України», «Українські 

спортсмени», «Жінки України», «Наука і техніка України», 

«Мальовнича Україна», «Природа України» тощо. В обраній категорії 

вони отримують п’ять запитань, кожен із яких оцінюють у п’ять балів, 

якщо команда дає неправильну відповідь, її опоненти мають 

можливість дати письмову командну відповідь, яка може принести їм 

два бали. Таким чином, будучи уважними команди добирають собі 

бали. У суперкубкових змаганнях присутня також бізнес-гра, де 

умовою допуску до наступного туру є «купівля» запитання – на 

початку гри усі команди отримують стартовий капітал, а давши 

правильну чи неправильну відповідь виграють або втрачають «гроші». 

Цього року вперше була проведена незвична ще для нас гра 
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«Асоціації». На екрані демонструються кілька об’єктів на перший 

погляд нічим не пов’язаних між собою, завдання учнів – знайти слово 

чи поняття, що є ланкою, яка обґрунтовує їх поєднання. 

Пройшовши ці випробування ми з учнями вирішили піти на 

експеримент – на одному із занять учні отримали завдання скласти 

свої асоціації, ми уклали їх у презентацію, яка стане частиною гри, яка 

буде проведена в ліцеї у лютому. Пропонуємо вашій увазі кілька таких 

асоціацій – спробуйте здогадатися, про що йдеться! 
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Діти ставляться до поставлених завдань дуже серйозно. Кожен 

гуртківець має свою нішу та відповідає за певну категорію запитань. 

Час від часу вони отримують завдання підібрати цікаві запитання 

«своєї» категорії та апробувати їх на своїх колегах. Це розширює 

світогляд і допомагає давати правильні відповіді навіть на запитання, 

категорія яких не є близькою учням. Так цього року учень 9 класу 

філологічної групи успішно відповів на запитання з астрономії. 

Деколи перед нами ставлять завдання, до яких я сама виявляюся не 

готовою, тоді даю можливість дітям самим навчитися і навчити мене 

чомусь новому. Коли у минулому році в одній з ігор нам 

запропонували спортивні «Хрестики-нулики», ми були здивовані і 

неготові. Тоді діти з математичних груп знайшли не лише правила цієї 

гри, а й виробили самостійно стратегію, за допомогою якої можна або 

виграти, або звести гру до нічиєї і навчили цьому філологів. Вони 

залишалися після уроків, малювали на дошці клітинки та проводили 

майстер-класи.  

Минулого року була проведена спроба проводити шахові та 

шашкові турніри на великій перерві. На здивування організаторів, ці 

ігри викликали величезний інтерес у ліцеїстів і вестибюль був ущерть 

заповнений бажаючими зіграти. Для розминки та розвитку логіки та 

швидкості реакцій заняття гуртка розпочинаю із різноманітних шарад 

(слово розбиваємо на частини, та пояснюючи значення кожної частини 

слова, намагаємося вгадати ціле слово), перевертнів (беремо крилатий 

вираз відомий усім та замінюємо усі слова на протилежні за 

значенням, завдання – відтворити оригінальний вислів). 
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Заіняття гуртка відбуваються постійно, діти пропонують 

збиратися навіть у канікулярний період. Ігри підвищують їх 

самооцінку, дають впевненість у власних силах, вміння подолати стрес 

та досягати успіху. Недарма одне з перших занять присвячую 

спортивній психології, вмінню налаштуватися на перемогу, позитив, 

гідно програвати та не впадати у відчай при програші. Сподіваюся, все 

це допоможе їм і у подальшому дорослому житті. 

 

 

 

 

ЯКОСТІ, ЯКИМИ МАЄ ВОЛОДІТИ КЕРІВНИК ГУРТКА 

ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
 

1. Бути доброзичливим і чуйним.  

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, 

відчувати їхні потреби та інтереси.  

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.  

4. Мати широке коло інтересів.  

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних 

із навчанням обдарованих дітей.  

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.  

7. Володіти почуттям гумору.  

8. Мати живий та активний характер.  

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і 

до постійного самовдосконалення.  

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.  

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.  

12. Володіти емоційною стабільністю.  

13. Уміти переконувати.  

14. Мати схильність до самоаналізу.  
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КАРТКА ОБЛІКУ 

керівника гуртка, який працює з обдарованими,  

талановитими гуртківцями 
Прізвище __________________________________________________ 

Ім’я________________________________________________________ 

По батькові ________________________________________________ 

Вік ________________ Освіта ________________________________ 

Спеціальність ________________ Категорія _____________________ 

Нагороди ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Форми роботи з обдарованими дітьми__________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Технології __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Результати роботи___________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ 

 

 РОЗВИВАЮЧИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ УЧНІВ НА ТЕМУ  

«НА ШЛЯХУ ДО ТВОРЧОСТІ» 

Мета: максимально сприяти психічному й особистісному розвитку 

кожної дитини; допомогти учням розкрити свій життєтворчий потенціал, 

навчитися бачити проблему й шукати її різностороннє вирішення; 

розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів, навики спілкування у 

навчально-ігровій діяльності, вміння знаходити шляхи попередження 

конфліктів. 

Умови проведення: класна аудиторія або будь-яке інше просторе 

приміщення. 

Матеріали: папір, маркери, клей, ножиці, набір кольорових стікерів, 

дидактичні матеріали для виконання тренінгових вправ під час роботи в 

групах. 

Час: 90хв., 2 сесії з перервою 15хв. 

Хід тренінгу 

Сесія 1 

1. Вступ. Повідомлення теми тренінгу, його мети  

2. Вправа на знайомство «Ім’я + якості» 

Мета: розвиток відчуття приналежності до групи; зближення один з 

одним. 

Умова: учасникам тренінгу пропонується написати своє ім’я і на 

кожну літеру імені придумати слова, що характеризують ваші найкращі 

якості (наприклад, Іра – індивідуальна, розумна, активна). 

Час: 10 хв. 

3.Правила роботи групи. 

 Вправа «Дерево очікувань» 

Мета: усвідомити і визначити, що кожен учасник сподівається від 

тренінгу та порівняти своє очікування з іншими. 

Час: 10 хв. 

Інструкція. Учасникам роздаються різнокольорові стікери, на яких 

кожен робить записи, чого саме він чекає від тренінгу. Після цього 

папірці прикріплюються на плакаті із зображенням дерева. 

Інформаційне повідомлення на тему «Обдаровані діти. Хто 

вони?» (5 хв.) 

Вправа «Різні поняття» (5 хв.) 
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Мета: встановити значення понять «здібності», «обдарованість», 

«талант», «геніальність», продемонструвати відмінності у сприйнятті 

людьми того самого поняття  

Умова: учасники об’єднуються у робочі групи за кольором картки, 

на якій вони робили запис своїх очікувань від тренінгу (жовта, червона, 

синя, зелена). Колір відповідає одному з понять: «здібність», 

«обдарованість», «талант», «геніальність». Кожна група записує (згідно 

поняття на картці) 5 характеристик людини, яку можна назвати здібною, 

обдарованою, талановитою, геніальною особистістю, презентує записи. 

Обговорення:  

- Які риси схожі, а які відмінні в здібної, обдарованої, талановитої, 

геніальної особистості? 

- Чи можна одночасно бути здібним, творчим і обдарованим? 

Після цього кожна група отримує конверт, у якому міститься 4 картки 

з написами «здібності», «обдарованість», «талант», «геніальність». 

Завдання учнів – розкласти картки з написами у порядку зростання.  

Обговорення результатів роботи робочих груп, коментар тренера.  

6. Вправа «Загадка семи мудреців» (10 хв.) 

Мета: формувати самостійність мислення, уміння відстоювати 

власну точку зору на основі авторитетних думок та гармонійно 

поєднувати елементи системи. 

Кожна робоча група отримує набір карток із записаними на них 

висловлюваннями відомих давньогрецьких філософів: 

Ніколи не перебільшуй (Солон). 

Усьому знай міру (Клеобул). 

Важкий тягар – невігластво (Фалес). 

Усе своє носи з собою (Біант). 

Обмірковуй усе заздалегідь (Періандр). 

Не поспішай у дорозі (Хілон). 

Важко людині бути хорошою (Піттак). 

Інструкція: перед вами – висловлювання семи видатних мудреців 

світу. Вони були їхнім життєвим кредо, в якому кожен намагався 

викласти своє бачення сенсу життя. Ці сім мудреців жили приблизно в 

один час – у ІV ст. до РХ. Можливо, логічне й гармонійне об’єднання 

таких висловлювань у єдину максиму і є розгадкою сенсу життя. 

Спробуйте їх скласти! При потребі можна використати й інші слова, але 

мінімально. 

Не переставляйте місцями слова у фразах, можна лише змінювати 

відтінки й порядок самих висловлювань. 
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Обговорення: 

- Що означає для людини «бути гарною»? 

- У чому проявляється самовиховання? 

- Чи є дорога єдиною метафорою життєвого шляху людини? 

- У чому сенс життя людини, відповідно до використаних вами 

висловів і створених історій? 

7. Розвиваюча гра «Агент 007» (5 хв.) 
Мета: розвиток уваги і зорової пам’яті. 

Хід гри: з числа учасників тренер призначає «Агента 007». Іншим 

дітям пропонує, тримаючи в руках іграшки, предмети, здійснювати 

довільні рухи по аудиторії. «Агент 007» намагається запам’ятати, який 

предмет знаходиться в руках кожного учасника. За сигналом: 

«Зв’язковий, на зустріч!», всі повинні стати в коло, тримаючи іграшки в 

руках за спиною. «Агент» стоїть у колі і на слова: «Ваш зв’язковий 

тримає в руках прапорець (кубик, ручку та ін.), назвіть його ім’я», 

виконує завдання тренера.  

Час на обдумування 10-20 секунд. У випадку правильної відповіді 

«007» йде на «підвищення» – стає ведучим. Якщо ж «Агент» не відгадав, 

то стає «зв’язковим», а «зв’язковий» – «агентом». Учасники групи 

обмінюються розпізнавальними предметами і гра продовжується. 

Перерва (15хв.) 

Сесія 2  

9. Розвиваюча гра «Не все те золото, що блищить» (10 хв.) 

Мета: створення умов, які наочно показують залежність 

сприймання і асоціацій від психологічних особливостей особистості; 

відпрацювання навиків безконфліктного сприйняття альтернативної 

думки співбесідника. 

Інструкція учасникам: ви отримаєте аркуші з невеликою 

діалоговою інформацією. Спробуйте визначити, в якому емоційному 

стані знаходилися люди, які брали участь у діалозі, хто ці люди, їх стать, 

професія, вік. 

На листку відповіді позначте це так: 

Аркуш №1:   

 Ч. – стан радості. 

  Ж. – стан невпевненості. 

Обговорення результатів роботи: пригадайте ситуацію, коли ви 

залишилися незадоволеними думкою, поведінкою співбесідника. 

Враховуючи те, що ваших знань та інтуїції не завжди достатньо для 

правильного розуміння емоційного стану співбесідника, спробуйте 
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припустити, що ваш співбесідник відноситься до вас доброзичливо, і під 

цим кутом переосмисліть те, що відбувалося.  

 

10. Інтелектуальна розминка «Запитання на кмітливість» (5 хв.) 

Відповідати можна командно або індивідуально. 

1. Чи може чоловік одружитися із сестрою своєї вдови? (Ні, вдова – 

та, в якої помер чоловік). 

2. У фермера було 10 овець. Усі, крім 9, померли. Скільки 

залишилося овець? (Дев’ять). 

3. Ви – пілот літака, що летить із Гавани до Москви із двома 

посадками в Алжирі. Скільки років пілотові? (Стільки ж, скільки й вам). 

4. Ви заходите в темну малознайому кімнату. У ній є дві лампи: 

гасова і бензинова. Що ви запалите в першу чергу? (Сірник). 

5. Палицю треба розпиляти на 12 частин. Скільки ви зробите 

розпилів? (11). 

6. Самотній нічний сторож помер удень. Чи дадуть йому пенсію? 

(Ні, він помер). 

7. У 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе двоє, 

від поверху до поверху кількість мешканців збільшується удвічі. Яку 

кнопку в ліфті цього будинку натискають найчастіше? (Кнопку «1»). 

8. Назвіть п’ять днів, не називаючи чисел (наприклад, 1, 2, 3) і днів 

тижня (понеділок, вівторок, середа). (Позавчора, учора, сьогодні, завтра, 

післязавтра). 

9. О 12-й годині ночі падає дощ. Чи можна очікувати, що через 72 

години буде сонячна погода? (Ні, через 72 години буде знову північ). 

10. Коли чорній кішці найкраще пробратися до темного будинку? 

(Коли відчинені вхідні двері будинку). 

11. Вправа «Квота творчих ідей» 

Мета: стимулювання творчої уяви й фантазії, розвиток 

оригінальності, швидкості та гнучкості мислення.  

Звучить музика Ф. Шопена «Фантазія». 

Час: 5 хв. 

Інструкція: подумайте, обговоріть у групі і запишіть, якомога 

більше способів використання звичайного предмету (наприклад, ручки, 

зошита тощо) і його нових призначень. Оцінюються: продуктивність 

використання завдань шляхом підрахування кількості відповідей за 

певний інтервал часу; гнучкість – кількість переключень з одного об’єкта 

на інші; оригінальність – за частотою такої відповіді в однорідній групі. 
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Обговорення: 
- Чи складно було виконувати вправу? Що заважало? 

- Як швидко виникали оригінальні ідеї? 

- У кого у вашій групі було найбільше пропозицій? 

3. Образна розминка «Асоціації» (5 хв.) 

Після короткого пояснення групі, що таке асоціації, тренер 

пропонує слова-стимули в такому порядку, щоб шаблонні (установчі) 

асоціації чергувалися зі словами-стимулами, здатними викликати 

різноманітні нестандартні асоціації. 

Наприклад: 

1. Квітка (частіше за все: троянда). 

2. Дитинство. 

3.Пора року (зима, весна, літо, осінь). 

4. Радість. 

5. Сонце (найчастіше: тепло, світло). 

6. Любов. 

7. Домашня тварина (найчастіше: собака, кішка). 

8. Страх. 

Інструкція групі: я буду називати вам пронумеровані слова, 

наприклад: «Один – квітка, два – дитинство і т.д.». Ви повинні якомога 

швидше записувати в стовпчик першу думку, яка вам прийшла. 

Прочитане слово записувати не треба, ставте тільки його номер. 

Після того, як кожен запише свої вільні асоціації, тренер називає 

слово-стимул і кожен з учасників почергово повідомляє, яку асоціацію у 

нього викликало це слово. 

Дискусія за результатами гри є обов’язковим елементом 

комплексу психопрофілактичних заходів по попередженню конфліктів. 

Запитання, які пропонуються учасникам тренінгу: 

1. Чи вважаєте ви, що відмінності асоціацій викликані тим, що не всі 

мене правильно зрозуміли? 

2. Чи думаєте ви, що асоціації залежать від того, як людина 

налаштована емоційно – «позитивно», «негативно» чи «нейтрально»? 

3. Чи вважаєте ви, що асоціації можуть бути «правильними» і 

«неправильними»? 

4. Чи можете ви оцінити людину, «погана» вона чи «хороша» по 

її асоціаціях? 

14. Вправа «Картинна галерея» 

Мета: розвивати навички творчого самовираження, креативне 

мислення, вміння співпраці та конструктивну взаємодію в малих групах. 
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Час: 10 хв. 

Матеріали: крупи: рис, манка, гречка; фарби, маркери, нитки, клей, 

кольоровий папір. 

Кожна група отримує однаковий набір матеріалів для роботи. 

Інструкція: учасникам групи потрібно створити за допомогою 

наявних матеріалів картину, на якій буде зображено креативність усієї 

групи в образах та символах (груповий автопортрет). Дати назву своєму 

груповому портрету. Після завершення відбувається презентація картин і 

розміщення їх в імпровізованій картинній галереї.  

Інформаційне повідомлення тренера: поняття «креативність» 

походить від слова «create» (створювати) – створювати нове. Цим новим 

може бути новий продукт, нова властивість, нове рішення, новий 

напрямок, нове бачення. 

Обговорення: 
- Які були відчуття під час роботи? 

- Чи складно було працювати у групі? 

- Які виникали образи та символи?  

15. Вправа «Коло вражень» 

Мета: зворотній зв’язок, завершення тренінгу. 

Час: 10 хв. 

Процедура проведення: всі учасники сідають у коло, згадують 

«Дерево сподівання», де кожен написав на листочках сподівання від 

тренінгу, кожен по черзі висловлює свої враження від тренінгу. 

Обговорення: 
- Що нового я відкрив для себе, чого навчився? 

- Які почуття викликала в мене співпраця з іншими учасниками 

заняття? 

- Які висновки про обдарованість ви для себе зробили? 

Заключні слова тренера  
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Матеріали виступу на засіданні комісії класних керівників 

Тема: Обдарованість і талант. Особливості обдарованих дітей. 

Форми роботи з обдарованою молоддю 

 

Поняття «здібність», «обдарованість», «талант» є категоріями 

психології. І хоча ці поняття схожі між собою, мають вони і певні 

відмінності. Коли ми звертаємося до фахової літератури з’ясувати 

значення цих понять, то в контексті цього питання ми досить часто 

зустрічаємо термін «здібності». 

 Основними властивостями творчих здібностей є: 

 Свобода думки – це ідеї,які виникають за певну одиницю часу; 

 Гнучкість думки – здатність швидко та без зусиль 

переключитися з однієї думки на іншу; 

 Оригінальність – здатність породжувати ідеї, що відрізняються 

від інших; 

 Допитливість – уміння цікавитись та відкритість до всього 

нового; 

 Точність – здатність удосконалювати свої творчі продукти і 

надавати їм довершеного вигляду; 

 Сміливість – здатність приймати рішення у ситуації 

невизначеності, не лякатися власних висновків тощо. 

Існують різні методики,спрямовані на виявлення здібностей, 

обдарованості, творчих можливостей людини. Однак справедливо 

зауважити, що не всі вони можуть передбачити поведінку дитини у 

тих чи інших життєвих ситуаціях. Тому я, як класний керівник пробую 

експериментувати, об’єднувати елементи різних методик, 

імпровізувати, використовувати нові підходи у вивченні обдарованих 

ліцеїстів. 

Багато педагогів сьогодні намагаються розібратися яку дитину 

вважати обдарованою? Як працювати з нею у школі? Актуальність цих 

питань обумовлена вимогою Міністерства освіти і науки України – 

визначати, виявляти обдарованих дітей і працювати з ними, 

враховуючи їхні особливості.  

Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує 

особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих 

учнів необхідно здійснювати з опорою на наступні дидактичні 

принципи: 

* індивідуалізації і диференціації навчання; 
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* довіри і підтримки; 

* залучення обдарованих учнів до участі у житті школи. 

Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних 

можливостей розвитку учня. Система роботи з виявлення обдарованих 

дітей включає в себе: 

 * попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь; 

 * спостереження за роботою учнів на уроках; під час позакласних 

заходів; 

 * аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт; 

 * аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, інтелектуальних 

змаганнях тощо. 

Як відомо, обдаровані діти виділяються рядом характерних 

особливостей: 

 часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку; 

 у них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні; 

 рано починають класифікувати інформацію, що надходить до 

них; 

 із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому 

їхня мета - не приведення колекції в ідеальний порядок, а її 

реорганізація, систематизація на нових підставах; 

 мають великий словниковий запас, із задоволенням читають 

словники та енциклопедії, придумують нові слова і поняття; 

 можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, 

стежити за декількома подіями, що відбуваються навколо них; 

 дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не 

терплять жодних обмежень своїх досліджень; 

 у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові 

зв'язки, робити правильні висновки; 

 можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній 

справі, вони буквально «занурюються» у своє заняття, якщо 

воно їм цікаве; 

 мають розвинуте почуття гумору; 

 постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не 

під силу; 

 відрізняються різноманітністю інтересів, що породжує 

схильність починати кілька справ одночасно; 

 часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і 

вважають себе такими, що завжди мають рацію; 
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 їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та 

поривчасті; 

 обдаровані діти мають добру пам’ять, особистий світогляд;  

 в обдарованих дітей добре розвинута свідомість;  

 обдаровані діти, як правило, дуже активні і завжди чимось 

зайняті;  

 обдаровані діти настирливі в досягненні результату у сфері, 

яка їх цікавить, для них характерний творчий пошук;  

 вони хочуть вчитися і досягають у навчанні успіхів. Навчання 

дає їм задоволення;  

 вони вміють критично оцінювати навколишню дійсність і 

прагнуть проникнути у суть речей і явищ, вміють фантазувати;  

 вони з задоволенням виконують складні і довгострокові 

завдання;  

 вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, 

індуктивно і дедуктивно думати, маніпулювати логічними 

операціями, систематизувати, класифікувати і узагальнювати 

їх. 

При роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані 

наступні форми навчання: індивідуальні, фронтальні, групові. 

Фронтальні заняття-дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльні 

ігри, рольові ігри. 

Групові заняття – парні, постійні групи з переміною функцій їх 

учасників, груповий поділ класу з однаковим творчим завданням, з 

різним творчим завданням, із загальним звітом кожної групи перед 

всім класом. Особливою популярністю серед обдарованих дітей 

користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати, бесіди за 

круглим столом, невеликі сесії, ділові бесіди типу інтерв’ю, шкільні 

лекції, семінарські заняття). 
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 Засідання методичної комісії 

Тема: Робота з обдарованими учнями. Розкриття творчих 

здібностей учнів. 

Мета: виявити основні критерії обдарованості учнів; розробити 

загальні рекомендації стосовно роботи з обдарованими дітьми; 

впроваджувати новітні технології в роботі з обдарованими дітьми; 

визначити ефективні шляхи реалізації дітьми своїх чергових 

здібностей. 

Обладнання: папір, маркери, дошка, завдання до вправ. 

План 

1. Вступне слово голови м/к. 

2. Мозковий штурм. Обдарована дитина – це дитина… 

3. Виступ голови м/к. Що таке обдарованість. Види обдарованості. 

Особливості обдарованих дітей. 

4. Вправа «Відкритий мікрофон». За годинниковою стрілкою дати 

відповідь на запитання «Як можна виявляти обдарованість». 

5. Інформаційне повідомлення. Задатки та їх роль у розвитку 

обдарованості. Підтримка обдарованої дитини. 

6. Вправа «Продовжте речення». «Особистість вчителя має бути…» 

7. Робота з картками «Учитель повинен…» 

8. Тест «Нестандартний учитель». 

9. Робота в групах: «Форми та методи роботи з обдарованими 

дітьми». 

10. Дискусія «Обдаровані правопорушники» (метод «Запитання по 

колу»). 

11. Проект «Творча вітальня». 

 

Хід проведення 

1. Вступ. Одним із завдань, які ставить перед собою педколектив 

нашої школи в рамках програми Школи сприяння здоров’ю, є 

формування творчості особистості, створення сприятливих умов для 

розвитку творчого потенціалу молоді, індивідуальна робота з 

обдарованими дітьми, які вирізняються високим інтелектом, що є 

наслідком вроджених задатків, так і сприятливих умов виховання. 

Розвиток і виховання обдарованих дітей – це спільна діяльність 

багатьох фахівців: вчителів, керівників гуртків, класних керівників, 

психолога, директора, заступника, педагога-організатора, батьків. 

Важливою проблемою педпрацівників є те, як в ранньому віці 

виявити, розпізнати великі потенційні можливості розвитку дитини. 
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Отже, запрошуємо вас до розмови, відвертого висловлювання думок, 

відстоювання своїх поглядів. 

2. Правила роботи групи під час семінару практикуму 

(зачитується). 

3. Очікування (чого чекають учасників від семінару-практикуму з 

даної теми). 

4. Мозковий штурм. 

Обдарована дитина – це дитина, яка…(має добру пам'ять, виявляє 

інтерес до читання, наполеглива у навчанні, з високим інтелектом і 

т.п.). 

5. Вправа «Відкритий мікрофон» 

За годинниковою стрілкою, передаючи мікрофон, дати відповідь на 

запитання «Як можна виявити обдарованість…»(прописується на 

дошці). 

6. Інформаційне повідомлення 

Як показує історія, діти і дорослі мають багато інтелектуальних і 

фізичних здібностей, про які часто не підозрюють. Справа в тому, що 

дехто від природи не має ніяких здібностей, а тільки задатки, які 

можуть перейти або не перейти в здібності. 

Здібності є у всіх. Але дуже важливо брати до уваги дві 

обставини. По-перше, здібності у всіх різні. По-друге, здібності 

потрібно розвивати. 

Одна із можливостей класифікувати здібності зроблена 

професором Бостонського університету Говардом Гарднером. Він 

стверджує, що існує 6 видів розумових здібностей і кожна при 

створенні для неї сприятливих умов здатна на розвиток хоча б однієї з 

них. 

7. Мозковий штурм «Особистість вчителя має бути…» 

Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихнути учня або 

зруйнувати його впевненість у собі, розвивати його інтереси, 

можливості. 

8. Ситуаційна задача. 

Учасники об’єднуються у групи, які визначають, які форми і методи 

доцільно використовувати в роботі з обдарованими дітьми. Потім 

презентують напрацьовування. 

Обговорення: 

- Які форми і методи можна використовувати з обдарованими 

дітьми? 

- Що є найефективнішим у роботі?(див. Додаток.) 
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9. Вправа «Ситуаційна задача» 

Учасникам пропонується обговорити ситуації в групах. 

Ситуації 

Дівчинка, навчаючись в школі, проявила артистичні здібності 

(співає, танцює, грає у виставах). Через часті виступи у дитини 

знизились успіхи у навчані, та ще й з’явилась зверхність у відносинах 

з однокласниками. Стали виникати конфлікти.  

Як можна вирішити цю проблему? 

Оля дуже добре вчилася, була допитливою ученицею. Кожен 

учитель помічав у дівчинці здібності відповідно до свого предмета, 

заохочував їх розвивати (гурток, секція, конкурси, олімпіади участь у 

МАН). Через свою старанність, відповідальність дівчинка 

«розривалась», намагалася всюди встигнути. 

У старших класах дівчинка вибрала певний профіль свого 

розвитку, але часто чула від вчителів «Ми тебе готували…», «Ми на 

тебе сподівалися…». 

 

Учитель є вирішальним фактором v системі навчання  

і виховання обдарованих дітей  

Учитель повинен: 
1. Бути доброзичливим, чуйним, поважати право іншого бути 

несхожим на нього. 

2. Знатися на психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби 

та інтереси. 

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 

4. Мати широке коло інтересів і вмінь. 

5. Мати почуття гумору (але без схильності до сарказму). 

6. Мати живий та активний характер. 

7. Виявляти гнучкість, бути готовим переглянути свої погляди і 

постійно самовдосконалюватися. 

8. Мати творчий (бажано нетрадиційний) світогляд. 

9. Мати достатньо високу самооцінку, позитивну «Я-концепцію». 

10. Бути емоційно стабільним, бо співпраця з обдарованою дитиною 

потребує величезних емоційних витрат, а це – велике 

навантаження. 

11. Уміти індивідуалізувати навчання. 

12. Уміти модифікувати навчальні програми. 

13. Бути готовим до виконання найрізноманітніших додаткових 

обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей. 
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Нестандартний учитель (тест) 

Позначте знаком «+» якості, які Вам подобаються в учнів, а зна-

ком «-» ті, що не подобаються. 

1. Дисциплінований. 

2. Організований. 

3. Вибивається із загального темпу. 

4. Ерудований. 

5. Дивно поводиться, незрозумілий. 

6. Уміє підтримати загальну справу. 

7. Вискакує на уроці з недоречними зауваженнями. 

8. Стабільно встигає (завжди добре вчиться). 

9.  Зайнятий своїми справами (індивідуаліст). 

10.Швидко, «на льоту» все сприймає. 

11.Не вміє спілкуватися, конфліктний. 

12.Охоче спілкується, приємний у спілкуванні. 

13.Іноді тугодум, не може зрозуміти очевидного. 

14.Ясно і зрозуміло для всіх висловлює свої думки. 

15.Не завжди бажає підкорятися більшості чи офіційному керів-

нику. 

Яких «+» у Вас більше: на парних номерах чи непарних? Якщо 

на парних – вітаємо Вас – Ви «нестандартний учитель», які 

трапляються рідко. 

  

Дискусія «обдаровані правопорушники» 

Метод «запитання по колу»  

— Як розпізнати обдарованого за зовнішністю? Це можливо?  

— Які типові особливості поведінки обдарованої дитини? 

— За якими рисами захисного характеру, на вашу думку, може 

ховатися обдарованість? 

— Які, на вашу думку, причини пізнього виявлення таланту? 

— Виявлення таланту в якому віці можна вважати пізнім? 

— Висловіть своє ставлення до тези, котру обстоюють декотрі 

вчені-педагоги: «Будь-яка дитина є або може бути 

обдарованою за спеціально організованого педагогічного 

впливу». 

— З яких причин обдарована дитина сама може прагнути заглу-

шити чи приховати свій талант? 

— Чи обов'язково постійно створювати спеціальні умови для 

обдарованого учня (окремі завдання підвищеної складності, 
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щоденні індивідуальні доручення, залучення до постійних 

позашкільних заходів)? 

— Як розвивати творчі можливості слабовстигаючого учня? 

— Що стимулює творчість? 

— Які риси особистості сприяють творчому розвитку? 

— Чи має право педагог вносити корективи в продуктивну 

творчість, діяльність обдарованої дитини? 

— Чи слід робити виправлення у вірші, малюнку? 

— Чи доцільною є участь обдарованих дітей у шкільних конкур-

сах, олімпіадах разом з іншими учнями? 

— Чи не зачіпає це самолюбство обох категорій школярів? 

— Як ви ставитеся до прізвиськ, які діти дають обдарованим 

однокласникам («зубрила», «рвач», «вискочка»)? 

— Як, на вашу думку, ставляться до цього обдаровані діти? 

— Як педагог має співпрацювати з сім'єю обдарованої дитини? 
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РОБОТА З БАТЬКАМИ 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ БАТЬКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Тема: Особливості спілкування з обдарованою дитиною. 

 

1. Визначення поняття обдарованості. (ЗВР).  

2. Презентація – Творчість. (ЗВР). 

3. Психологічні особливості обдарованих дітей та види 

обдарованості. (Психолог). 

4. Труднощі та проблеми взаємодії. (Соціальний педагог). 

5. Особливості виховання в сім’ї. (ЗВР). 

6.  Поради батькам для спілкування з обдарованими дітьми. 

(Олексюк Т.І.)  

7. Презентації робіт обдарованих ліцеїстів.  

8. Творча вітальня ліцеїстів. (ЗВР). 

 

 

 

ВИСТУП НА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРАХ: «ЯК ВИХОВУВАТИ 

ОБДАРОВАНУ ДИТИНУ?» 

Мета: Показати батькам їх роль у розвитку обдарованої дитини в 

домашніх умовах, дати слушні поради щодо розвитку творчих 

здібностей та креативного мислення ліцеїстів. 

Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність 

задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у 

певній галузі діяльності. 

Обдаровані діти — діти, в яких у ранньому віці виявляються 

здібності до виконання певних видів діяльності. 

Вони вирізняються серед однолітків яскраво вираженими 

можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який 

перевищує певний умовний «середній» рівень, їх успіхи не є 

випадковими, а виявляються постійно. 

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим 

розвитком мислення, тривалим запам'ятовуванням навчального 

матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній 

діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока 

розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, 

неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість 
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різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і 

науковому осмисленню певні явища, стереотипи. 

Як розпізнати обдарованість дитини? 

 У всіх обдарованих дітей добре виражена пошукова потреба. 

Вони відчувають яскраві, насичені емоції під час заняття певною ді-

яльністю.Їх відрізняє надзвичайна цілеспрямованість, здатність до 

тривалої концентрації уваги, уміння управляти своєю діяльністю (у 

певній галузі). 

Обдарованість інтелектуальна і обдарованість творча 

безпосередньо не пов'язані між собою.  

У якій сфері обдарована дитина проявить себе? 

Про це можна дізнатися за спостереженнями або результатами 

спеціальних тестів. Але не варто нав'язувати дитині результатів своїх 

спостережень або тестів, доречніше створити умови для широкого 

прояву її можливостей. 

 

Поради батькам обдарованих дітей 

Неправильний підхід до виховання талановитих дітей, їх 

обожнювання призводить до негативних наслідків. 

 Уникнути негативних наслідків неправильного виховання 

батькам допоможуть кілька порад.  

1. Родина, сім`я, обдарованої дитини – це тил, де на неї чекає 

турбота, захист, підтримка, розуміння. 

2. Підтримуйте здібності дитини. Не давайте негативної оцінки її 

творчим справам.  

3. Терпляче сприймайте особливі, інколи безглузді ідеї, 

погоджайте допитливість. Намагайтесь відповісти на всі химерні 

запитання. 

4. Пам’ятайте, що обдаровані діти все люблять робити 

самостійно. 

5. Допомагайте дитині поважати себе й свої ідеї, а також ідеї і 

думки інших. 

6. Допомагайте в задоволенні основних людських потреб 

(потреба в безпеці, любові, поваги). Без цього самовизначення не 

можливе. 

7. Поясніть, що на деякі питання не можна дати остаточної 

відповіді. 

8. Допоможіть дитині стати розумним авантюристом, навчіть 

інколи ризикувати, користуватися інтуїцією в процесі пізнання. 
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9. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагайте 

уникнути негативного ставлення інших дітей, зменшити соціальне 

тертя. 

10. Обдарована дитина повинна мати друзів, компаньйонів. 

11. Розкажіть дитині як вийти зі скрутного ставища. 

Обдаровані діти у школі 

Звісно, розвиток дитини не може стосуватися лише сім`ї. Рано 

чи пізно обдарована дитина піде до школи. Проте, не кожна 

обдарованість стосується школи й знаходить там умови для розвитку. 

Наприклад, так звана соціальна (лідерська) обдарованість із відомих 

причин не завжди заохочується педагогами й батьками. Вони просто 

не знають, як поводитися з такими дітьми.  

Хист до мистецтв або спорту стосується школи 

опосередковано. Часто обдарована дитина почувається в школі не 

дуже комфортно: через постійну зайнятість вона мало спілкується з 

однокласниками, не рідко пропускає заняття через концерти або 

змагання. У таких дітей часто виникають емоційні проблеми через 

конкуренцію з іншими дітьми у своїй «спеціальності». 

Для успіху в загальноосвітній школі важливі інші типи 

обдарованості. 

Деякі діти мають виразну здатність вчитися, засвоювати 

запропонований навчальним матеріалом, при чому незалежно від 

складності предмета і власних інтересів. Це так звана академічна 

обдарованість. Таких дітей шкільне життя не обтяжує, їх успіхи 

тішать батьків, згодом їм не важко отримувати спеціальність і досягти 

успіхів у роботі. Вони не мають особливих проблем у спілкуванні з 

однолітками – вони завжди готові щось пояснити, допомогти, навіть 

дати списати. І їхні позашкільні інтереси зазвичай, не відрізняються 

від інтересів однокласників. Вважається, що видатних успіхів такі діти 

зазвичай не досягають. 

Інших школярів відрізняє особливо інтелектуальна 

обдарованість, уміння мислити, порівнювати, виокремлювати 

головне, самостійно робити висновки, прогнозувати тощо. Але, на 

жаль, успіхи таких дітей найчастіше залежать від їх ставлення до 

предмета й до вчителя. Вони можуть учитися нерівно: дуже добре з 

одного предмета і зовсім погано – з іншого. До «інтелектуалів» у 

школі ставляться поблажливо. Захоплюються їхніми здібностями в 

одній галузі (наприклад, фізиці або математиці) і прощають інколи 

цілковиту неуспішність у чомусь іншому (наприклад, неграмотність). 
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Нерідко вони мають блискучі успіхи на олімпіадах різного рівня. Всі 

діти часто настільки зайняті своїми інтелектуальними захопленнями, 

що не відчувають особливої потреби в увазі з боку однокласників. 

Особливий вид обдарованості – творча обдарованість. Це не 

лише здатність до образотворчої, музичної або літературної 

діяльності. Творча обдарованість – це передусім нестандартне 

сприйняття світу, оригінальність мислення, насичене емоційне життя. 

Деякі психологи вважають що творчо обдаровані діти у звичайній 

школі не отримують належного розуміння з боку дорослих і 

однолітків, зазнають кепкування й мало не цькування, і вбачають 

вихід у створюванні особливих шкіл для обдарованих дітей. 

Не всі фахівці згодні з цією думкою. якщо дитина талановита 

це не означає, що вона обов’язково буде не компетентною в 

спілкуванні з однолітками, інколи такі діти з погордою ставляться до 

однолітків або до вчителів. За таких обставин обов’язково 

виникатимуть проблеми у спілкуванні. Але це, найпевніше – недоліки 

сімейного виховання, а не ознака творчої обдарованості. 

Рекомендації батькам обдарованих дітей: 

1. Будьте чесними. Всі діти дуже чутливі до брехні, а до 

обдарованих це відноситься більшою мірою. 

2. Оцінюйте рівень розвитку дитини. 

3. Уникайте довгих пояснень або бесід. 

4. Намагайтеся вчасно вловити зміни в дитині. Вони можуть 

виражатися в неординарних питаннях або в поведінці і є ознакою 

обдарованості. 

5. Поважайте в дитині індивідуальність. Не прагніть 

проектувати на нього власні інтереси та захоплення. 

6. Розвивайте в своїх дітей наступні якості: 

- упевненість, що базується на власній свідомості самоцінності; 

- розуміння переваг і недоліків в самому собі і в оточуючих; 

- інтелектуальну допитливість і готовність до дослідницького 

ризику; 

- повагу до доброти, чесності, дружелюбності, співчуття, 

терпіння, душевної мужності; 

- звичку спиратися на власні сили і готовність нести 

відповідальність за свої вчинки. 

- вміння допомагати, знаходити спільну мову і радість у 

спілкуванні з людьми різного віку. 
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ПАМ’ЯТКА БАТЬКАМ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ 

 Цілеспрямовано розкривайте свою дитину; 

 радійте її успіхам, здібностям, таланту; 

 не критикуйте її, а підтримуйте, якщо вона робить щось не те; 

 будьте справедливі до своєї дитини, реально оцінюйте її 

здібності і можливості, не занижуючи і не завищуючи їх; 

 створюйте умови для прояву її здібностей, не зважаючи ні на 

які труднощі та перешкоди; 

 вірте у свою дитину; 

 оберігайте її від лестощів і необ’єктивності; 

 розмовляйте з нею, допомагайте її у спілкування з рідними і 

близькими людьми перевіряти свої сумніви і страхи; 

 будьте впевнені в її успіху, адже ваша впевненість – це її сила! 

 
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ «ШЛЯХИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДИТИНИ» 

1. Я допомагаю дитині будувати її особисті плани та підтримую її у 

прийнятті рішень. 

2. Я допомагаю дитині удосконалити результат її праці. 

3. Я забезпечую дитину книгами і матеріалами для її улюблених 

занять. 

4. Я заохочую дитину до вигадування історій та фантазування. 

5. Я підтримую в дитині прагнення знаходити проблеми та вирішувати 

їх. 

6. Я обговорюю з дитиною широке коло проблем. 

7. Я сприяю розвиткові у дитини позитивного бачення власних 

здібностей. 

8. Я відповідаю на всі запитання дитини зі всією щирістю і без 

роздратованості. 

9. Я розробляю практичні завдання (експериментального характеру) з 

метою спрямування дитини на творчий пошук та досягнення успішних 

результатів. 
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ДІАГНОСТИКА 

 

МЕТОДИКА «ВИЯВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ» 

Мета: виявлення комунікативних здібностей учнів. 

Послідовність проведення 

Учням пропонується така інструкція: «Вам необхідно відповісти 

на 20 запитань. Вільно висловлюйте свою думку, відповідаючи тільки 

«так» або «ні». Якщо Ваша відповідь на запитання позитивна, то у 

відповідній клітинці аркуша поставте знак «+», якщо негативна, то 

«-». Уявіть собі типові ситуації і не замислюйтеся над деталями, не 

витрачайте багато часу на обмірковування, відповідайте швидко». 

Запитання 

1. Чи часто Вам удається схилити більшість своїх друзів до 

прийняття ними Вашої думки? 

2. Чи завжди Вам важко орієнтуватися у критичній ситуації? 

3. Чи подобається Вам займатися громадськими справами? 

4. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи 

легко Ви відступаєте від задуманого? 

5. Чи любите Ви придумувати або організовувати зі своїми друзями 

різні ігри й розваги? 

6. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було 

виконати сьогодні? 

7. Чи прагнете Ви до того, щоб Ваші друзі діяли відповідно до 

Вашої думки? Чи правильно, що у Вас не буває конфліктів із 

товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, обов'язків? 

9. Чи часто у вирішенні важливих справ Ви берете ініціативу на 

себе? 

10.Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій 

для Вас обстановці? 

11.Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається 

закінчити розпочату справу? 

12. Чи правда, що Ви стомлюєтеся від частого спілкування з 

товаришами? 

13.Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які 

торкаються інтересів Ваших друзів? 

14.Чи прагнете Ви будь-що довести свою правоту? 

15.Чи берете Ви участь у громадській роботі школи (класу)? 

16.Чи правда, що Ви не прагнете обстоювати свою думку або 
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рішення, якщо вони не були відразу прийняті Вашими друзями? 

17.Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів? 

18.Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

19.Чи часто Ви виявляєтеся в центрі уваги своїх друзів? 

20.Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся в оточенні 

великої групи своїх товаришів? 

Аркуш відповідей: 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

 

Обробка отриманих результатів. Показник виразності 

комунікативних здібностей визначається сумою позитивних 

відповідей на всі непарні запитання і негативних відповідей на всі 

парні запитання, поділеною на 20. За отриманим у такий спосіб 

показником можна судити про рівень розвитку комунікативних 

здібностей дитини: 

низький рівень — 0,1—0,45; 

нижчий за середній рівень — 0,46—0,55;  

середній рівень — 0,56—0,65; 

вищий за середній рівень — 0,66—0,75; 

високий рівень — 0,76—1. 

 

 

 

Методика визначення типу обдарованості „Карта 

обдарованості» 

Методика адресована батькам і також може застосовуватися 

педагогами. Віковий діапазон, в якому вона може застосовуватися від 

5 до 10 років. Методика розрахована на виконання основних функцій: 

– перша і основна функція: діагностична. За допомогою даної 

методики ви можете кількісно оцінити ступінь вираженості у дитини 

різних видів обдарованості і визначити, який вигляд у неї переважає в 

даний час. Зіставлення всіх десяти отриманих оцінок дозволить вам 

побачити індивідуальний, властивий лише вашій дитині «портрет» 

розвитку його дарувань. 
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–  друга функція: розвивальна. Твердження, за якими вам 

доведеться оцінювати дитину, можна розглядати як програму її 

подальшого розвитку. Ви зможете звернути увагу на те, чого, 

можливо, раніше не помічали, підсилити увагу до тих сторін, які вам 

представляються найбільш цінними. 

Звичайно, ця методика не охоплює всіх можливих проявів 

дитячої обдарованості. Але вона і не претендує на роль єдиної. Її слід 

розглядати як одну з складових частин спільного комплекту методик 

діагностики дитячої обдарованості. 

Інструкція до використання 
Перед вами 80 питань, систематизованих по десять відносно 

самостійних областях поведінки і діяльності дитини. Уважно вивчіть 

їх і дайте оцінку вашій дитині по кожному параметру, користуючись 

наступною шкалою: 

(++) - якщо оцінювана властивість особи розвинена добре, чітко 

виражена, виявляється часто; 

(+) - властивість помітно виражена, але виявляється непостійно; 

(0) - оцінювана і протилежна властивості особи виражені 

нечітко, в проявах рідкі, в поведінці і діяльності врівноважують одна 

одну; 

(-) - яскравіше виражена і частіше виявляється властивість 

особи, протилежна оцінюваній. 

Оцінки ставте на аркуші відповідей. Оцінку за першим 

твердженням поміщаємо в першу клітку аркуша відповідей, оцінку по 

другому - в другу і так далі. Якщо вам важко дати оцінку, бо у вас 

немає достатніх для цього відомостей, залиште відповідну клітку 

порожньою, але простежте за цією стороною діяльності дитини. 

Попросіть інших дорослих, наприклад, бабусь і дідусів, дати свої 

оцінки по цій методиці. Потім можна легко обчислити середні 

показники, що зробить результати об'єктивнішими. 

Аркуш питань 
1. Схильний до логічних міркувань, здатний оперувати абстрактними 

поняттями. 

2. Нестандартно мислить і часто пропонує неочікувані, оригінальні 

вирішення. 

3. Вчиться новим знанням дуже швидко, все «схоплює на льоту». 

4. У малюнках немає одноманітності. Оригінальний у виборі сюжетів. 

Зазвичай змальовує багато різних предметів, ідей, ситуацій. 

5. Виявляє велику цікавість до музичних занять. 
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6. Любить вигадувати (писати) розповіді або вірші. 

7. Легко входить в роль будь-якого персонажа, людини, тварини та 

інших. 

8. Цікавиться механізмами і машинами. 

9. Ініціативний в спілкуванні з однолітками. 

10. Енергійний, справляє враження малюка, що потребує великого 

об'єму рухів. 

11. Виявляє велику цікавість і виняткові здібності до класифікації. 

12. Не боїться нових спроб, прагне завжди перевірити нову ідею. 

13. Швидко запам'ятовує почуте і прочитане без спеціального 

заучування, не витрачає багато часу на те, то потрібно запам'ятати. 

14.Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить хорошу картину, 

чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиву (художньо 

виконану) річ. 

15. Чуйно реагує на характер і настрій музики. 

16. Може легко побудувати розповідь, починаючи від зав'язки сюжету 

і кінчаючи вирішенням якого-небудь конфлікту. 

17. Цікавиться акторською грою. 

18. Може легко лагодити зіпсовані прилади, використовувати старі 

деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів. 

19. Зберігає упевненість в оточенні незнайомих людей. 

20. Любить брати участь в спортивних іграх і змаганнях. 

21. Уміє добре викладати свої думки, має великий словарний запас. 

22. Винахідливий у виборі і використанні різних предметів 

(наприклад, використовує в іграх не лише іграшки, але і меблі, 

предмети побуту та інші засоби). 

23. Знає багато про такі події і проблеми, про які його однолітки 

зазвичай не знають. 

24. Здатний складати оригінальні композиції з кольорів, малюнків, 

каменів, марок, листівок і так далі. 

25. Добре співає. 

26. Розповідаючи про щось уміє добре дотримуватися вибраного 

сюжету, не втрачає основну думку. 

27. Міняє тональність і вираження голосу, коли змальовує іншу 

людину. 

28. Любить знатися на причинах несправності механізмів, любить 

загадкові поломки. 

29. Легко спілкується з дітьми і дорослими. 

30. Часто виграє в різних спортивних іграх у однолітків. 
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31. Добре уловлює зв'язок між однією подією та іншою, між причиною 

і наслідком. 

32. Здатний захопитися, піти «з головою» в заняття, що цікавить його. 

33. Обганяє своїх однолітків з навчання на рік або на два, тобто 

реально повинен би вчитися в більш старшому класі, ніж вчиться 

зараз. 

34. Любить використовувати який-небудь новий матеріал для 

виготовлення іграшок, колажів, малюнків у будівництві дитячих 

будиночків на ігровому майданчику. 

35. У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії і 

відчуттів. 

36. Дотримується лише необхідних деталей в розповідях про події, все 

неістотне відкидає, залишає головне, найбільш характерне. 

37. Розігруючи драматичну сцену, здатний зрозуміти і змалювати 

конфлікт. 

38. Любить малювати креслення і схеми механізмів. 

39. Уловлює причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки. 

Добре розуміє недомовлене. 

40. Бігає швидше за всіх в дитячому саду, в класі. 

41. Любить вирішувати складні завдання, що вимагають розумового 

зусилля. 

42. Здатний по-різному підійти до однієї і тієї ж проблеми. 

43. Проявляє яскраво виражену різносторонню допитливість. 

44. Охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє 

призначення (прикраси для будинку, одяг і так далі), у вільний час, без 

спонуки дорослих. 

45. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де 

можна слухати музику. 

46. Вибирає в своїх розповідях такі слова, які добре передають 

емоційні достатки героїв, їх переживання і відчуття. 

47. Схильний передавати відчуття через міміку, жести, рухи. 

48. Читає (любить, коли йому читають) журнали і статті про створення 

нових приладів, машин, механізмів. 

49. Часто керує іграми і заняттями інших дітей. 

50. Рухається легко, граціозно. Має хорошу координацію рухів. 

51. Спостережливий, любить аналізувати події і явища. 

52. Здатний не лише пропонувати, але і розробляти власні і чужі ідеї. 

53. Читає книги, статті, науково-популярні видання з випередженням 

своїх однолітків на рік або на два. 
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54. Звертається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої 

відчуття і настрій. 

55. Добре грає на якому-небудь інструменті. 

56. Уміє передавати в розповідях такі деталі, які важливі для 

розуміння події (що зазвичай не уміють робити його однолітки), і в 

той же час не упускає основної лінії подій, про які розповідає. 

57. Прагне викликати емоційні реакції у інших людей, коли про щось 

із захопленням розповідає. 

58. Любить обговорювати винаходи, часто замислюється про це. 

59. Схильний переймати на себе відповідальність, що виходить за 

рамки, характерні для його віку. 

60. Любить ходити в походи, грати на відкритих спортивних 

майданчиках. 

61. Здатний довго утримувати в пам'яті символи, букви, слова. 

62. Любить пробувати нові способи вирішення життєвих завдань, не 

любить вже випробуваних варіантів. 

63. Уміє робити виводи і узагальнення. 

64. Любить створювати об'ємні зображення, працювати з глиною, 

пластиліном, папером і клеєм. 

65. У співі і музиці прагне виразити свої відчуття і настрій. 

66. Схильний фантазувати, прагне додати щось нове і незвичайне, 

коли розповідає про щось вже знайоме і відоме всім. 

67. З великою легкістю драматизує, передає відчуття і емоційні 

переживання. 

68. Проводить багато часу над конструюванням і втіленням власних 

«проектів» (моделі літальних апаратів, автомобілів, кораблів). 

69. Інші діти вважають за краще вибирати його як партнера в іграх і 

заняттях. 

70. Вважає за краще проводити вільний час в рухливих іграх (хокей, 

баскетбол футбол і так далі). 

71. Має широкий круг інтересів, ставить багато питань про 

походження і функції предметів. 

72. Здатний запропонувати велику кількість найрізноманітніших ідей і 

вирішень. 

73. У вільний час любить читати науково-популярні видання (дитячі 

енциклопедії і довідники), робить це, як правило, з більшим інтересом, 

ніж читає художні книги (казки, детективи і ін.). 
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74. Може висловити свою власну оцінку витворам мистецтва, 

намагається відтворити те, що йому сподобалося, в своєму власному 

малюнку або створеній іграшці, скульптурі. 

75. Вигадує власні, оригінальні мелодії. 

76. Уміє в розповіді змалювати своїх героїв дуже живими, передає їх 

характер, відчуття, настрої. 

77. Любить ігри-драматизації. 

78. Швидко і легко освоює комп'ютер. 

79. Володіє вмінням переконувати, здатний вселяти свої ідеї іншим. 

80. Фізично витриваліший за однолітків. 

Обробка результатів 
Злічіть кількість плюсів і мінусів по вертикалі (плюс і мінус взаємно 

скорочуються). Результати підрахунків напишіть внизу під кожним 

стовпцем. Отримані суми балів характеризують вашу оцінку ступеня 

розвитку у дитяти наступних видів обдарованості: 

 - інтелектуальна (1-й стовпець аркуша відповідей); 

- творча (2-й стовпець аркуша відповідей); 

- академічна (3-й стовпець аркуша відповідей); 

- художньо-образотворча (4-й стовпець аркуша відповідей); 

- музична (5-й стовпець аркуша відповідей); 

- літературна (6-й стовпець аркуша відповідей); 

- артистична (7-й стовпець аркуша відповідей); 

- технічна (8-й стовпець аркуша відповідей); 

- лідерська (9-й стовпець аркуша відповідей); 

- спортивна (10-й стовпець аркуша відповідей). 

Аркуш відповідей 

Прізвище, ім'я дитини___________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
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ОПИТУВАЛЬНИК «СТИЛЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ» 

Процедура проведення. Інструкція: «Пропонуємо Вам ряд 

висловлювань про особливості поведінки. 

 Послідовно прочитавши кожне висловлювання, виберіть одну з двох 

можливих відповідей: ТАК НІ 

Не пропускайте жодного висловлювання. Пам'ятайте, що не може 

бути хороших чи поганих відповідей, так як це не випробування Ваших 

здібностей, а лише виявлення індивідуальних особливостей Вашої 

поведінки». 

Тест опитувальника 

1. Свої плани на майбутнє люблю розробляти в найменших деталях. 

2. Люблю пригоди, можу йти на ризик. 

3. Намагаюсь завжди приходити вчасно, але проте часто запізнююся. 

4. Дотримуюся девізу «Вислухай пораду, але зроби по-своєму». 

5. Часто покладаюсь на свої здібності і не прагну заздалегідь уявити 

послідовність своїх дій. 

6. Оточуючі люди відзначають, що я недостатньо критичний(а) до 

себе і своїх дій, але сам(а) я це не завжди помічаю. 

7. Напередодні контрольних чи іспитів у мене зазвичай з'являлось 

відчуття, що не вистачило 1-2 дня для підготовки. 

8. Щоб відчувати себе впевнено, необхідно знати, що чекає на тебе 

завтра. 

9. Мені важко змусити себе що-небудь переробляти, навіть якщо 

якість зробленого мене не влаштовує. 

10. Не завжди помічаю свої помилки, частіше це роблять люди, які 

мене оточують. 

11. Перехід на нову систему роботи не створює мені особливих 

незручностей. 

12. Мені важко відмовитися від прийнятого рішення навіть під 

впливом близьких мені людей. 

13. Я не відношу себе до людей, життєвим принципом яких є «Сім 

разів відміряй, один раз відріж «. 

14. Мені не подобається, коли мене опікують і за мене щось 

вирішують. 

15. Не люблю багато роздумувати про своє майбутнє. 

16. У новому одязі часто відчуваю себе ніяково. 

17. Завжди заздалегідь планую свої витрати, не люблю робити 

незапланованих покупок. 
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18. Уникаю ризику, погано справляюсь з несподіваними ситуаціями. 

19. Моє ставлення до майбутнього часто змінюється: то бувають 

райдужні плани, то майбутнє здається мені похмурим. 

20. Завжди намагаюсь продумати способи досягнення мети, перш 

ніж починаю діяти. 

21. Віддаю перевагу збереженню незалежності навіть від близьких 

мені людей. 

22. Мої плани на майбутнє зазвичай реалістичні, і я не люблю їх 

змінювати. 

23. У перші дні відпустки (канікул) при зміні способу життя завжди 

з'являється почуття дискомфорту. 

24. При великому обсязі роботи неминуче страждає якість 

результатів. 

25. Люблю зміни в житті, зміну обстановки і способу життя. 

26. Не завжди вчасно помічаю зміни обставин і через це часто 

бувають невдачі. 

27. Буває, що наполягаю на своєму, навіть коли не впевнений(а) у 

своїй правоті. 

28. Люблю дотримуватись заздалегідь наміченого на день плану. 

29. Перш ніж з'ясовувати стосунки, намагаюсь уявити собі різні 

способи подолання конфлікту. 

30. У разі невдачі завжди шукаю, що ж було зроблено неправильно. 

31. Не люблю посвячувати когось у свої плани, рідко слідую чужим 

порадам. 

32. Вважаю розумним принцип: спочатку треба розпочати бій, а 

потім шукати шляхи для перемоги. 

33. Люблю помріяти про майбутнє, але це швидше фантазії, ніж 

реальність. 

34. Намагаюсь завжди враховувати думку друзів про себе та свою 

роботу. 

35. Якщо я зайнятий(а) чимось важливим для себе, то можу 

працювати в будь-якій обстановці. 

36. В очікуванні важливих подій прагну заздалегідь уявити 

послідовність своїх дій при тому чи іншому розвитку ситуації. 

37. Перш ніж взятись за справу, мені необхідно зібрати докладну 

інформацію про умови її виконання та супутні обставини. 

38. Рідко відступаю від розпочатої справи. 

39. Часто допускаю недбале ставлення до своїх зобов'язань в разі 

втоми і поганого самопочуття. 
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40. Якщо я вважаю, що правий(а), то мене мало хвилює думка 

оточуючих про мої дії. 

41. Про мене кажуть, що я «розпилююсь», не вмію відокремити 

головне від другорядного. 

42. Не вмію і не люблю заздалегідь планувати свій бюджет. 

43. Якщо в роботі не вдалось домогтися потрібної якості, прагну 

переробити, навіть якщо оточуючим це не важливо. 

44. Після вирішення конфліктної ситуації часто подумки до неї 

повертаюсь, перевіряю ще раз, вжиті дії та результати. 

45. Невимушено відчуваю себе в незнайомій компанії, нові люди 

мені зазвичай цікаві. 

46. Зазвичай різко реагую на зауваження, намагаюсь думати і робити 

все по-своєму. 

Обробка результатів 

Підрахунок отриманих даних опитувальника проводиться 

згідно з ключем, де «Так» означає позитивні відповіді, а «Ні» – 

негативні. 

Ключ 

Регуляторні 

шкали  

Відповіді, що співпадають з ключем (1 бал)  

ТАК НІ  

Планування 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36  15, 42  

Моделювання 11, 37  2, 7, 19, 23, 26, 33, 41  

Програмування  12, 20, 25, 29, 38, 43  5, 9, 32  

Оцінка 

результатів 
30, 44  6, 10, 13, 16, 24, 34, 39  

Гнучкість  2, 11, 25, 35, 36, 45  16, 18, 43  

Самостійність 
4, 12, 14, 21, 27, 31, 

40, 46  
34  

Загальний 

рівень 

регуляції  

1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 

17, 20, 21, 22, 25, 27, 

28, 29, 30, 31, 35, 36, 

37, 38, 40, 43, 44, 45, 

46  

3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 

16, 18, 19, 23, 24, 26, 

32, 33, 34, 39, 41, 42  
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Регуляторна шкала  

Кількість балів 

Низький 

рівень  

Середній 

рівень  

Високий 

рівень 

Планування <3 4-6 >7 

Моделювання <3 4-6 >7 

Програмування  <4 5-7 >8 

Оцінка результатів  <3 4-6 >7 

Гнучкість <4 5-7 >8 

Загальний рівень 

саморегуляції  
<23 24-32 33 

 

 

 

 

Притча 

Батьки хотіли вибрати для сина кращого вчителя. 

Вранці дід повів онука до школи. Коли дід і онук увійшли на 

подвір'я, їх оточили діти. 

– Який смішний старий, – засміявся один 

хлопчик.  

– Гей, маленький товстун! – скорчив пику інший. 

Діти кричали та скакали навколо діда й онука. Тут учитель 

подзвонив у дзвіночок, оголошуючи початок уроку, і діти втекли. 

Дідусь рішуче взяв онука за руку і вийшов на вулицю. 

— Ура, я не піду до школи, – зрадів хлопчик. 

— Підеш, але не до цієї, – сердито відповів дід. –Я сам знайду 

тобі школу. 

Дід відвів онука до свого будинку, доручив онука турботам бабусі, 

а сам пішов шукати кращого вчителя. 

Побачивши якусь школу, дід заходив у двір і чекав, коли вчитель 

відпустить дітей на перерву. У деяких школах діти не звертали на 

старого уваги, в інших – дражнили його. Дід мовчки повертався та 

йшов. Нарешті він увійшов у крихітний дворик маленької школи і 

втомлено притулився до огорожі. Пролунав дзвінок, і діти висипали на 

подвір'я. 

— Дідусю, вам погано, принести води? – Почув він голосок. 

— У нас у дворі є лавка, сідайте, будь ласка, – запропонував один 
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хлопчик. 

— Хочете, я покличу вчителя? – Запитала інша дитина. 

Незабаром у двір вийшов молодий учитель. Дід привітався і 

сказав: 

– Нарешті я знайшов кращу школу для мого онука. 

– Ви помиляєтеся, дідусю, наша школа не найкраща. Вона 

маленька й тісна. 

Старий не став сперечатися. Він про все домовився з учителем і 

пішов. 

Увечері мама хлопчика запитали діда: 

— Батьку, ви неграмотні. Чому ви думаєте, що знайшли кращого 

вчителя? 

— По учнях дізнаються про вчителів..., – відповів дід. 

►► 1. Притча «Шлях до сердець своїх учнів» 
Засумували вчителі, не можуть знайти шлях до Сердець своїх 

учнів, щоб сіяти в них насіння добра. 

– Можливо, врятує Мудрість? – спитали вони. 

І знайшли Мудреця, який сидів у печері. 

– О, Мудрецю, – почали благати вони, – вкажи нам шлях до 

Сердець наших учнів, щоб сіяти в них зерна добра, інакше покоління 

стає жорстоким! 

Сказав їм Мудрець: 

– Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені 

натомість «дар» ваш! 

Учителі перезирнулися: якого «дару» від них вимагає Мудрець? 

Тоді Мудрець сказав: 

– Якщо в когось є роздратування, дайте мені роздратування. 

Якщо в когось є гнів, дайте мені гнів. Якщо в когось є жорстокість, 

дайте мені жорстокість. Якщо в когось є грубість, дайте мені грубість. 

Якщо в когось є сумнів, дайте мені сумнів. Якщо в когось є ненависть, 

дайте мені ненависть. Якщо в когось є злоба, дайте мені злобу. Якщо в 

когось є страх, дайте мені страх. Якщо в когось є зрада, дайте мені 

зраду. Якщо в когось є марновірство, дайте мені марновірство. Якщо в 

когось є сарана думок, дайте мені сарану думок. А якщо дасте пригор-

щу дурних звичок, я прийму й ці запінені брязкальця. Але не забудьте, 

чого вартий той, хто відніме одного разу подароване. Отже, я прийняв 

увесь бруд вашого Серця, і воно стає чистим. А вам відкриваю 

Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя. 
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СЦЕНАРІЇ ЗАХОДІВ 

 

Ячменьова Олена Семенівна,  

класний керівник 11 класу 

Кременецького ліцею імені У. Самчука 

 
 

  

Тема. Насильство у школі. 

Мета. Вивчити проблему насильства у  ліцеї, визначити ефективні 

шляхи його  попередження та вирішення, навчити учнів ліцею як не 

допустити насильства над собою, а у випадку його виникнення 

ефективно вирішити. Продовжувати формувати колектив, вміння 

працювати в групах та вирішувати поставлені проблеми правовими 

методами; учити презентувати зібрані матеріали з досліджуваної теми; 

сприяти розвитку особистісних зацікавлень учнів; закріпити явлення 

учнів про моральні цінності людини; розвивати навички спілкування з 

оточуючими, уміння мислити, вирізняти істинні та хибні цілі в житті, 

сприймати людей такими, якими вони є; виховувати любов до людей, 

доброту, чесність, порядність, рішучість, наполегливість у вирішенні 

проблем. 

Форма реалізації: позакласний захід у формі ток-шоу. 

 І етап - підготовчий  

1. Підготовка та мотивування ліцеїстів до участі в проекті.  

2.  Визначення теми проекту. Відповіді на запитання про 

проблеми в школах (мозковий штурм).  
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ІІ етап – планування роботи над проектом 

3. Формування мети, визначення завдань, шляхів їх виконання. 

4. Створення творчих груп для виконання завдань. 

5. Визначення часових рамок. 

6. Підготовка необхідних для роботи матеріалів, опитувальників, 

атрибутів, технічних засобів. 

ІІІ етап – реалізація проекту 

 Для розв’язання проблеми учні 11 класу поділені на групи і 

виконуватимуть роль журналістів щодо вивчення думки: 

- батьків (група – соціологи відвідають батьківські збори в 8-9 

класах); 

- служителів церкви (група – релігієзнавці, після служби Божої 

спілкуватимуться з Отцем Андрієм); 

- учнів ліцею (група – лідери відвідають виховні години в класах 

з метою вивчення досвіду поведінки дітей у подібних ситуаціях); 

- учителів, соціального педагога, заступника директора з 

виховної роботи (під час відвідування засідання комісії класних 

керівників в ході якого розглядатиметься питання організації роботи з 

попередження насильства; 

- членів  ради профілактики правопорушень (засідання ради,   де 

слухатимуться подібні питання щодо прояву насильства серед учнів); 

- випускників ліцею, які навчаються на юридичному факультеті 

(організація вебінару).  Ці ж люди і будуть партнерами в ході 

реалізації проекту. 

Проведення соціологічних досліджень у ліцеї за проблемою. 

Вивчення нормативно-правових документів що регулюють 

вирішення проблеми насильства. 

Перегляд фільмів, соціальних роликів з метою аналізу та вивчення 

шляхів вирішення подібних ситуацій. 

VІ етап - узагальнюючий 

Робота груп над узагальненням зібраного матеріалу. 

Підбір рекомендацій для вирішення подібних проблем. 

Виготовлення буклетів, пам’яток. 

Підбір відеороликів, уривків з прикладами подібних ситуацій  та їх 

вирішенням. 

Підготовка презентацій. 

 Презентація проекту у формі позакласного заходу для учнів 1 курсу. 

V етап – Післядія 

Аналіз проведеної роботи. Визначення успіхів та невдач. 
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Стаття до місцевої преси за темою проекту. 

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, презентації, книги, 

пам’ятка «Як працювати в групі», диктофон, ноутбук, буклети, 

виставка матеріалів «звернись по допомогу і захисти себе». 

Термін реалізації проекту: 10 тижнів. 

Очікувані результати:  
- активізація пізнавальної діяльності; 

- підвищення інтересу до громадської роботи; 

- розвиток творчих здібностей;  

- оволодіють навичками самостійної роботи з додатковими 

джерелами інформації; 

- умітимуть аргументовано доводити свою думку, представляти та 

оформлювати належним чином результати своєї роботи; 

- сформується вміння працювати в команді. 

 

Епіграф  
Чоловік не може жити одинцем, і він живе громадою.  

Але живучи так, мусить подбати про організацію цієї громади. 

Омелян Терлецький  

   Коло досліджуваних питань. 

1. Чи часто, на вашу думку, виникає проблема насильства в школі, 

хто найчастіше чинить насильство? 

2. Насильство в школі, на вашу думку, серйозна проблема, з якою 

потрібно боротися, чи діти зможуть вирішити її самі?  

3. Хто може, за необхідності, допомогти жертві насильства? 

4. Чи знаєте ви документи, які регламентують захист людини, 

дитини від насильства? 

5. Які види насильства найчастіше вам зустрічались? 

6. Чому люди, зокрема діти, поводяться агресивно по відношенню 

до інших? 

7. Чи добро повинно оборонятися? Якщо так, то якими методами? 

Хід заходу 

Вступне слово класного керівника.  

 Доброго дня усім присутнім у цій залі. Ми зібралися сьогодні разом, 

щоб обговорити тему  насильства,  добра і зла в нашому суспільстві, 

зокрема і в нашому закладі, адже одне з найскладніших і найтонших 

виховних завдань сім’ї і школи – це облагородити серце дитини, 

одухотворити його поривання і бажання вищою людською красою – 

добротою, чуйністю, співчутливістю. Мудрі громади завжди 

об`єднувалися задля співпраці в подоланні особистих криз, 
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взаємодопомоги, вирішення проблем, тому ми запросили гостей, з 

якими вас познайомлять учні 11 класу. Наша зустріч буде проведена у 

формі передачі «Стосується кожного». Дозвольте представити ведучих 

_________, журналістів – учнів 11 класу, актора драматичного гуртка 

Кременецького ліцею _____. Привітаймо їх оплесками.  

1 ведучий. Доброго дня усім присутнім. 

2 ведучий. Доброго дня друзі. 

1 ведучий. Розпочинаємо ток-шоу  «Стосується кожного». 

2 ведучий. Тема. Насильство в нашому суспільстві, зокрема в 

шкільному житті.   

1-2 ведучі. Наші гості: батьки ___, учителі _____, соціальний педагог 

___, психолог ___, заступники директора з виховної роботи _______, 

навчальної _______та методичної _____, учні 8-10 класів та ми – 

11-класники, які представлятимуть думки авторитетних людей. 

1 ведуча. Почнімо ж з вічної цінності-добра. Кажуть, що людина 

починається з добра і що добро врятує світ. Але що ж таке добро і зло? 

Чому кажуть, що це добре, це можна робити, а це ні? З цим питання 

ми звернулися до служителів церкви. Просимо до слова журналістів, 

які вивчали думку отця Георгія (виступ учасників та відео, 

представлення буклетів, див.додаток №1). 

2 ведуча. Так, заповіді нам дані, щоб ми жили в добрі і мирі. 

1 ведуча. Добро має перемагати – це ми знаємо з дитинства. Але ж 

відомо, що будь-яка перемога пов`язана з певним насильством.  

2 ведуча. Чи часто, на вашу думку, виникає проблема насильства в 

школі? 
1 ведуча. Думка з кіноекранів звучить наступна, перегляньмо епізод з 

кінофільму «Два батька та два сини» за участю актора Дмитра Нагієва. 

2 ведучий. Так існує ця проблема в школі чи ні ?  

1 ведучий. Наші журналісти вивчали цю проблему і готові поділитися 

результатами. 

САМОВРЯДУВАННЯ. Учні ліцею вказали, що в їхніх колективах така 

проблема не існує, але в колишніх школах іноді траплялися випадки 

застосування фізичної сили старшими учнями щодо молодших 

 (демонструють відзняті відеоматеріали (див.додаток №2).  

2 ведучий. Яка ж думка батьків з цього питання? Просимо 

журналістів-соціологів поділитися своїми дослідженнями (можна дати 

слово батькам, якщо вони будуть).  

СОЦІОЛОГИ. На думку переважної більшості батьків насильства у 

ліцеї немає (це 75% опитуваних), але додають, що в інших школах 
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були такі проблеми, інші вважають (це 15%), що проблема була, але 

зараз вона відсутня, також є такі, які вказують, що такі проблеми у 

ліцеї, де навчаються їхні діти, не виникають (це 10%).  

1 ведучий. Що з цього приводу думає соціальний педагог, а також 

учителі, які представляють думку вчителів-чоловіків. 

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ. «Такі проблеми виникають, але, на щастя, 

нечасто», – зазначає Зіновія Микитівна, соціальний педагог 

Кременецького ліцею. 

ВЧИТЕЛІ. Анатолій Євгенійович, учитель фізики Кременецького 

ліцею, зазначив: «У ліцеї насильства як такого немає. У колах 

молодших учнів інколи має місце фізичне насилля як наслідок 

глобального насильства в суспільстві. Адже в наш час у широкому 

масштабі насилля пропаговане. 

Використання фізичної сили для вирішення конфліктів дуже часто 

зараз зустрічається і серед дівчат. Чоловіки за рахунок того, що мають 

перевагу у фізичній силі, повинні бути більш помірковані. Спосіб 

мислення у всіх різний, але особливістю дорослого чоловіка є 

здатність думати та аналізувати. Здавна існували стандарти в 

суспільстві: справжній чоловік повинен стримувати свої емоції. На 

жаль, на сьогоднішній день ці рамки порушено і насильство часто 

застосовується не лише у випадках загрози життю, але й без 

відповідної на це причини». 

2 ведучий. Насильство в школі, на вашу думку, серйозна проблема, 

з якою потрібно боротися, чи діти зможуть вирішити її самі? 

1 ведучий. Просимо наших журналістів висловитися. 

СОЦІОЛОГИ.  Батьки вважають, що найчастіше (80%) дітям 

необхідна допомога. 

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ. Зіновія Микитівна наголосила: «Проблема 

насильства – це дуже серйозна проблема, яку не можна ігнорувати. І 

дітям необхідна допомога. Треба з’ясувати причину прояву насильства 

та постаратися розв`язати конфлікт мирним шляхом».  

ВЧИТЕЛІ. Андрій Іванович, учитель інформатики Кременецького 

ліцею, та Анатолій Євгенійович, учитель фізики Кременецького ліцею, 

в один голос зазначають, що обов'язково необхідно допомагати учням 

боротися з насильством, адже у вчителів більше життєвого досвіду. 

Андрій Іванович підкреслює, що «гендерна приналежність не є 

особливою ознакою під час вирішення конфліктів». Анатолій 

Євгенійович наголошує, що «якби ми всі могли власними силами 

подолати цю проблему, то напевно, у таких широких масштабах 
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насильства б не існувало. Проте однозначно необхідно заперечувати 

фізичне насилля і вирішувати конфлікт по справедливості». 

2 ведучий. Існує думка, що якщо тобі роблять добро, то відповідати 

треба добром, а якщо зло – то справедливістю.  

1 ведучий. З цим питанням ми звернулися до отця Георгія (слово 

журналістам, які брали інтерв`ю в отця Георгія, демонстрація 

відеоматеріалів, буклетів, див. додаток №3). 

2 ведучий. А що з цього питання думають наші випускники, майбутні 

юристи (вебінар,  інтерв`ю із Совик Яною,випускницею ліцею, яка 

навчається на 2 курсі юридичного університету (див.додаток №4). 

(юридичний аспект, документи, захист жертви і т. д.) 

1 ведучий. На які ж документи мають спиратися у своїй роботі 

працівники школи? 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ Савіцька 

Людмила Василівна вказала, що працівники ліцею у своїй роботі щодо 

профілактики та захисту дітей від насильства керуються такими 

документами: 
  Конвенцією ООН про права дитини ст. 21, 28, 52, 55 та ін.; 

 Законом України «Про загальну середню освіту» (ст. 38) 

 Законом України «Про освіту» (ст. 26, ст.51,52) 

 Указом Президента України «Про Національну програму 

правової освіти населення»; 

 Рекомендаціями затвердженими наказом Державного комітету 

України у справах сім’ї та молоді «Про порядок розгляду 

звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з 

дітьми або реальної загрози їх вчиненню» (п. 3.4.); 

 Наказом МОН «Про вжиття заходів щодо запобіг насильству 

над дітьми» (де визначаються обов’язки школи);  

 Наказом Державного комітету у справах сім’ї та молоді; 

 Наказами Міністерства Внутрішніх справ України; 

  Наказом МОН охорони здоров’я України «Про порядок 

розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або реальної загрози його виникнення»; 

 Законом України «Про охорону дитинства», 

 Стаття 37 - Конвенція ООН про права дитини. Захист дитини 

від інших форм жорстокої поведінки, 

 Стаття 39 - заходи допомоги дитині, що стане жертвою 

жорстокої поведінки.  
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2 ведучий: Заступник директора з виховної роботи повідомила, що 

школа має сприяти недопущенню виникнення насильства, а у випадку 

його виникнення допомогти дитині вирішувати конфлікти, навчити як 

правильно діяти у такій ситуації і хто може допомогти.  

1 ведучий. Дорослі вважають, що варто вирішувати конфлікти мирним 

шляхом, навіть власним прикладом це демонструють.  

2 ведучий. До вашої уваги наступний епізод з кінофільму «Два батька 

та два сини» режисера Радди Новікової. 

1 ведучий. Як бачимо мирно поговорити не виходить. І тут постає 

наступне питання: чому люди, зокрема діти, поводяться агресивно 

по відношенню до інших? (результати висвітлити на екран «Причини 

агресивності»). 

СОЦІОЛОГИ. Батьки вважають, що діти проявляють жорстокість по 

відношенню одне до одного, бо хочуть показати себе «крутішими», а 

може з них знущаються в сім`ї або ж тому, що хтось не такий як вони. 

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ. Погоджується з висловленою думкою та 

додає, що «проявом агресії може бути: 1) заздрість, 2)природна 

агресивність, 3)небажання і не вміння зрозуміти інших та знайти 

компроміс,4) намагання показати свою приналежність до «вищої 

раси», 5) модель сім`ї». 

ВЧИТЕЛІ. Анатолій Євгенійович сказав наступне: «І знову ж таки 

необхідно підкреслити, що насильство у сучасному світі поширюється 

такими темпами, що його вже можна назвати пропагованим. Мені 

пригадуються роки мого навчання, коли я був студентом. У ті часи в 

суспільстві такого не було. Зараз насильство поширюється через 

літературу, ЗМІ, кінофільми, ситуацію в суспільстві. На рівні 

підсвідомості ми сприймаємо цю інформацію, яка пізніше 

відбивається в нашій поведінці. Саме тому сучасна людина не 

виходить із конфліктів обдумано, а дуже часто вдається до фізичного 

насилля». 

2 ведуча. Чи добро повинно оборонятися? 
1 ведуча. Усі, звичайно, відповіли, що так.  

Учитель Анатолій Євгенійович додав : «Однозначно добро повинно 

оборонятися, проте це мають бути шляхи, які не порушують самої суті 

добра та не переходять в агресію. Мудрі люди говорять, що навіть до 

ворога необхідно ставитися з терпінням. У Божому письмі головною 

ідеєю є любов до ближнього. Проте сенс у тому, щоб не відповідати 

агресією. Тому тут тенденція основна: оборонятися добру треба 

завжди, але досить часто рішення цього є нерозумним. Досягнення 
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людини – це молитися за ворога, це верх досконалості людини. Коли 

ти ставишся до іншого згідно із законом добра, таким чином ти 

твориш його і для себе, і глобально у світі. І ця людина вже не вчинить 

до тебе несправедливо. Висновок із цього: захищати добро завжди 

треба, але яким способом?! У кожному випадку індивідуально. 

2 ведучий. Пропонуємо вам розібратися із практичною ситуацією. 

Інсценізація «Лист від невідомого хлопчика»(практична ситуація 

на фоні презентації). 

1 ведучий. То як добро має перемагати в нашому не дуже доброму 

світі? 

2 ведучий. Звичайно, будь-який конфлікт можна вирішити. Як діяти 

хлопчику?  

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ. Савіцька 

Людмила Василівна підкреслила, що учень не повинен залишитися 

наодинці із цією проблемою, йому обов’язково допоможуть. Він може 

звернутися до: 

1. Класного керівника. 

2. Соціального педагога (адже він захищає права дітей у школі). 

3. Психолога (він спробує встановити причини такої поведінки і 

надасть допомогу в плані того як діяти у ситуації насильства). 

 Головне правило - знаюче, тактовно надати допомогу, але не стати 

суддею чи агресором. 

 Що можна порадити у такій ситуації: 

1. Ігноруй, не відповідай емоційно, не «танцюй під дудку» 

нападника. 

2. Дай можливість агресору зупинитися давши йому зрозуміти: 

«Якщо ти не зупинишся, я буду змушений звернутися до 

дорослих по допомогу».   

3. Залиш цю ситуацію (піди в інше місце, зміни маршрут). Це не 

ознака слабкості, а розуму. 

4. Попроси допомоги. Це не ознака слабкості, чи боягузтва. Ти 

захищаєш себе, своє життя! (Використай спочатку все по черзі, 

якщо не допомагає тобі підберуть інші способи поведінки). 

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ.  Хочемо представити варіанти вирішення 

проблеми, які запропонувала Зіновія Микитівна. 

ВАРІАНТ 1 

Із продемонстрованої ситуації можна зрозуміти, що хлопчина не з 

лякливих і хоче вирішувати свої проблеми сам. Напевно, він сильний, 

спортивний, наполегливий. 
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Можливо, у школі організовуються змагання між класами: спортивні 

або оздоровчо-розважальні, які вимагають спритності, відваги тоді 

Славкові необхідно прийняти участь у змаганнях, у яких він зможе 

відчути чи є в нього рішучість, спритність,чи дасть така боротьба 

позитивний результат. І на практиці перевірити приказку: «Молодець 

– серед овець, а біля молодця – сам вівця». А тоді нехай вирішує 

звертатися за допомогою чи ні. 

Варіант 2 

Напевно, «дебелий» поводиться зухвало і в школі. Ось коли герой 

буде свідком, що десятикласник ображає менших, він повинен стати 

на їх захист, навіть якщо потрібно буде «давати здачу» «Дебелому». 

Але дану ситуацію побачать учні школи і обов’язково знайдуться 

сміливі діти, які стануть на бік «героя» і «Дебелий» відступить. Знову 

ж таки, в хлопчика з’являться друзі, з якими він повинен намагатися 

підтримувати зв’язки – дружити, знаходити спільні інтереси і поза 

шкільними уроками, бо «один в полі – не воїн».  

1 ведучий. А як з правової сторони можна трактувати 

продемонстровану ситуацію? 

ПРАВОЗНАВЦІ. Думка Семенюка Б.Д., старшого викладача вищого 

навчального закладу Кременецького медичного училища та вчителя 

правознавства Кременецького ліцею імені У.Самчука. 

«З точки зору права це хуліганські дії з метою приниження честі та 

гідності особи. Порушено закон «Приниження честі і гідності 

людини», за що передбачено адміністративну відповідальність у 

вигляді попередження чи штрафу для батьків. У цій ситуації потерпіла 

особа, приховуючи факт приниження, ускладнює ситуацію. 

Потерпілому необхідно звернутися за допомогою до : 

- адміністрації школи чи вчителів; 

- можливо й зі скаргою в правоохоронні органи». 

 

За допомогою скайпу відбувається спілкування з випускницею 

ліцею Совик Я., яка навчається в даний час на юридичному 

факультеті у м. Львові. Студентка вчить як захистити себе від 

насильства, яка відповідальність за насильницькі дії, хто може 

надати захист жертві та ін. 

2 ведучий. Запрошуємо до слова Савіцьку Людмилу Василівну, 

заступника директора з виховної роботи (на екрані висвітлені основні 

тези виступу, які вміщено в буклеті). 
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Шляхи мирного вирішення конфлікту: 

 Необхідно провести розмову з батьками учня, який 

знущається, вивчити умови сім’ї, сімейні фактори, які можуть 

бути причиною такої поведінки, надати рекомендації батькам); 

 провести роз`яснювальну роботу з насильником з метою 

з`ясування причини таких дій, сприяти усвідомленню учнем 

аморальності вчинку;  

 класним керівникам обох учнів провести просвітницькі бесіди 

(виховні години); 

 залучити до роботи психологічну службу (не робити 

розголосу); 

 переконати жертву, що вона має право на захист і просити 

допомоги не соромно, а необхідно; 

 педагогам провести спостереження за поведінкою дітей щодо 

визначення результативності проведеної роботи, при 

необхідності внести корективи; 

 залучити до роботи улюбленого вчителя насильника, 

авторитетну особу для врегулювання конфлікту; 

 дієвою іноді буває ситуація прохання батьків взяти і їх сина під 

захист самим же кривдником; 

 посприяти, щоб родичі якийсь час зустрічали потерпілого зі 

школи;  

 якщо позитивного результату немає, то слід винести розгляд 

питання на засідання ради профілактики правопорушень у 

школі, в крайньому випадку скликати педраду (найдієвішою є 

стратегія, при якій розбирається ситуація разом з усіма її 

учасниками та вчителями. Але ніяких покарань і подальших 

звинувачень. Сприяти тому, щоб дитяча психіка переробила 

ситуацію і сама знайшла вирішення. Для цього є спеціальні 

методи і форми роботи). 

1 ведучий. Просимо героя імпровізованої ситуації, Славка, розповісти 

про свій варіант розв`язання конфлікту (актор завершує розпочату 

гру). 

2 ведучий. А ось кіногерої вирішили шкільний конфлікти наступним 

чином. До уваги уривок із того ж фільму.  

1 ведучий. Як бачимо в обох варіантах конфлікт врегульовано. 

2 ведучий. Такі ситуації, на жаль, у житті трапляються і від них ніхто 

не застрахований. Ми не можемо їх передбачити, але загартовувати 

свої серця ми повинні.  
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Тож корисні поради від учасників заходу. 

САМОВРЯДУВАННЯ. Ми пропонуємо вам застосовувати притче-

терапію в складних життєвих ситуаціях. До вашої уваги одна з них – 

«Два верблюди» (див.додатки).  

Як 11-класники радимо прочитати вам книгу Шона Кові «Сім порад 

високоефективним підліткам» (буклети із книги та притчами 11-

класники роздають присутнім на заході). 

1 ведучий. Запрошуємо до слова Савіцьку Л.В. 

2 ведучий. Отець Георгій також передав побажання – поради (буклет 

про картину «Добро і зло» та відеоматеріали). 

САМОВРЯДУВАННЯ. І як релаксаційний момент пропонуємо вам 

відпочити, прослухавши під супровід музика поезії Ліни Костенко 

(читання поезій «Не треба класти руку на плече», «Недумано, 

негадано», «Хай буде все пробачене пробачено» та інші). 

1 ведучий. Чуйність, вміння вчасно підтримати у важку хвилину, 

розрадити в горі й біді – це в характері нашого народу, – так 

стверджують багато відомих людей. 

1 ведучий. Тож дбаймо про те, щоб наші серця не зачерствіли, душі не 

заміліли і хай же більше буде на землі добра, щастя і тих, хто поспішає 

його творити. 

Заключне слово вчителя. Отже, з перших днів свідомого життя людині 

треба пам’ятати, що вона стане не тільки творцем матеріальних і 

духовних цінностей, й сином чи дочкою старанних батьків, чоловіком, 

батьком, – як навчав Сухомлинський, – а й захисником добра, тому 

потрібно не тільки вчити робити добро, а й захищати його, бути 

активним творцем суспільства, свого майбутнього.  
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Савіцька Людмила Василівна, заступник 

директора з виховної роботи 

Кременецького ліцею імені У.Самчука 

 

 

 
 

Тема:   «Нема любові понад ту, що окропила кров’ю Крути» 

Анотація 

Актуальність роботи.  Одним із пріоритетних напрямків 

діяльності у ліцеї   є патріотичне  виховання учнівської молоді та 

формування громадянської свідомості на прикладі героїчних вчинків 

історичних постатей та сучасників.  

Для наших ліцеїстів ця тематика особливо актуальна, оскільки  

серед  крутянців теж були ліцеїсти та гімназисти приблизно такого ж 

віку, як і наші  учні.   Їх подвиг для нас є прикладом  для наслідування.  

 В ході проведення  заходу  проведено паралель із сучасними 

подіями, які відбуваються у  країні, де знову саме студенти першими 

на Майдані  відреагували на дії влади, яка  не рахувалася  з думкою 

більшості  українців. Саме з цього і почались нові жертви і нова 

боротьба на Сході країни.  

Молодь  повинна вчитися на помилках минулого, робити 

правильні висновки, переформатувати свою свідомість на значно 

вищий рівень, жити діяти і працювати  в інтересах і на розвиток своєї 

країни.   
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Мета:  

 - ознайомити учнів  з трагічними подіями бою під Крутами, 

учасниками якого були студенти, гімназисти, ліцеїсти; на основі 

історичних фактів показати роль битви під Крутами та провести 

паралель з подіями, які відбуваються у сьогоденній Україні, 

повторенні історії через 100 років;   

- сприяти  формуванню національної свідомості та усвідомленню 

відповідальності кожного за долю України; виховувати  почуття 

патріотизму, любові до своєї держави,  повагу до людей, які віддали і 

віддають своє життя за Україну. 

  Захід  розраховано на широке коло користувачів:  учителів, 

учнів, працівників культури, громадськість. 

Форма проведення: вечір пам’яті  

Місце проведення: районний Будинок культури 

Тривалість: 60 хв.  

Технічні засоби: мультимедійний проектор, комп’ютер, радіо 

мікрофони, обладнання для світло ефектів. 

Оформлення: напис на сцені «Героям Крут присвячується…»,   

Прапор України, надписи «Герої не вмирають», «Сам не знаю, де 

погину...», портрети крутянців, список прізвищ героїв Майдану, АТО,  

на підлозі напис із маленьких свічок «Героям слава», стіл, на столі 

горить свічка, вишитий рушник, чорна хустина    квіти з чорною 

стрічкою. Книга пам’яті. 

Презентація іде на проекторі протягом заходу. 

 Хід заходу 

Звук канонади 

Танець «Смерть крутянця» 

Ведучий: Святе Письмо говорить, що спочатку Бог розселив людей по 

всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і 

рідною. Тому її захист – це найперший обов’язок кожного народу. 

Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров’ю 

сотень поколінь наших працелюбних і героїчних предків. Історія 

України... Забуті імена, викреслено з пам’яті цілі сторінки, зруйновані 

могили, поломані хрести, понищені церкви.  

Сьогодні ми хочемо воскресити в пам'яті одну із  сторінок 

нашої історії – сторінку  про  Крути. 

Відеоролик «Бій під Крутами» 

Ведучий: Вшануванню пам’яті українських юнаків, що полягли в бою 

під Крутами  у січні 1918 року, присвячується наш вечір пам’яті. 
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Ой Крути, крути, чи зможемо вас забути… 

Звук канонади.  Через сцену іде Крутянець з гвинтівкою в руках. 

Ведучий Крутянець: Чуємо згадуєте сьогодні нас, ми вдячні вам за 

пам’ять. Ми - так ми,  нас тут сьогодні багато.  Ми посеред вас, хоча 

ви нас не бачите та ми тут, поряд.  

Ведучий: Хто ти юначе? 

Ведучий крутянець:  Я крутянець,  Андрій Соколов, учень 

української Киїівської гімназії. 

Ведучий:  А скільки ж тобі років? 

Ведучий:  15. 

Ведучий: Що ж. може ти юначе розкажеш як усе було? 

Ведучий Крутянець: А чому б ні? Багато років ніхто не хотів 

говорити про події під Крутами. 

Ведучий: Сідай, ти стомлений з дороги. (сідає за стіл, ставить поряд 

рушницю)   

Рокажи з чого усе почалося? 

Ведучий Крутянець: Неоголошена війна Радянської Росії  проти 

Української Народної Республіки розпочалася в середині грудня 1917 

року, а з проголошенням незалежності  України Українська Народна 

Республіка  у січні  1918 року  опинилася  у фактичному стані війни з 

більшовицькою Росією. 

 «Маніфестом до українського народу» Ленін дав зрозуміти, що  

Радянська Росія  не змириться з існуванням  незалежної України.  

Ведучий:  Але ж, на той час  радянську владу було вже встановлено  у 

Харківській,  Катеринославській, Полтавській губерніях 

Ведучий Крутянець:   Так, а на черзі був Київ. І керувати  операцією 

за здобуття Києва було призначено Михайла Муравйова. Страшний 

чоловік, як він ненавидів нас. 

Пісня  у виконанні ансамблю дівчат  «Ой Крути наші, Крути» 

Ведучий:  Чому ж українське військо було не готове до такого бою? 

Ведучий Крутянець: Політики Центральної Ради  у 1917 році, діючи 

за соціалістичними гаслами, популярними на той час, перешкоджали  

спробам тверезих політиків, зокрема Симона Петлюри, Павла 

Скоропадського, створити українську армію.  

Крім того, у Центральній раді за оборону відповідали люди, як 

були тісно пов’язані з Москвою.  

Через це всі спроби  самоорганізації українського війська 

гасилися згори.  
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Ведучий: З історичних джерел ми знаємо що з літа 1917 року  до січня 

1918 року кількість військ вірних  Українській Народній Республіці, 

зменшилася з 300 тисяч до 15 тис. Історики  звертають увагу на 

здеморалізований стан українських військ,   стомленість війною, а 

також  на відмінну систему революційних агітаторів у складі 

більшовицьких  військ, які схиляли на свій бік цілі загони УНР.  

Ведучий Крутянець: Так, іншою загрозою  була велика  кількість  

більшовицьких прихильників по країні, навіть у самому Києві.  

За таких умов  єдиною надією і опорою  Центральної ради  

залишилася патріотично налаштована студентська молодь Києва,  яку і 

було залучено на захист столиці України. 

Відеофрагмент  ліцейного заходу про Крути  

«Студенти гуртуються в дорогу».  

Звук заметілі, марширування війська 

Ведучий: У той важкий і грізний час, коли на оборону рідного краю 

стали лиш невеликі частини ідейних борців, у Києві сформувався 

курінь із студентів та учнів гімназій.  

Не віриться, як могли ці п’ятнадцятилітні юнаки, котрі ще не 

вміли тримати зброї, фактично неозброєні (кілька гвинтівок, одна 

гармата і два кулемети) довгий час стримувати могутні сили ворога. 

Адже не так легко було розбити українське студентство.  

Пісня «Виряджала мати» 

Ведучий: Розкажи як усе починалося. Скільки вас було? 

Ведучий Крутянець: 27 січня  ми, майже не знайомі з військовою 

справою,  виїхали на фронт. Разом з нами відбуло 250 курсантів 

старшинської школи.  

28 січня о 4-й годині ранку поїзд зупинився на станції Крути. 

Тут до нас  приєдналося близько 40 гайдамаків.  

Увесь день готувались до бою. О 9-й годині розвідка донесла, 

що більшовики наступають.  

Ведучий:  Бій був запеклим і тривав до полудня. Молоді воїни билися 

відчайдушно, виявляли зразки хоробрості. Та сили були надто нерівні. 

Побачивши безперспективність подальшої битви, комендант 

юнацького куреня дав наказ відступати. 

Ведучий Крутянець:  Але поки це слово дійшло з одного боку колії, 

де були юнаки старшинської школи, на протилежний, до студентів, 

хтось замінив слово «відступати» на «наступати».  
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Юнаки-курсанти відійшли назад, а ми – студенти кинулись 

вперед... На смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набоїв уже не 

було. І падали  у нерівному бою. 

Уривок вистави  драматичного гуртка « Розстріл Крутянця» 

 Ведучий: Небагато імен тих героїв зберегла нам історія. 

Старшому з них, Володимиру Шульгіну, було 23 роки, а 

наймолодшому, Андрієві Соколовському, – лише 15. Імена багатьох і 

на сьогодні невідомі.   

Слайд презентації  №1 Омельченко – командир Студентського 

Куреня, студент Українського Народного Університету в Києві. 

Студенти Університету св. Володимира в Києві: Андріїв, 

Євген Божко –Божинський, Микола Лизогуб, Олександр Попович, 

Володимир Шульгін, Лука Григорович Дмитренко. 

Студенти Українського Народного Університету в Києві: Кирило 

Головащук, Василь Кирик, Микола Чижів, Олександр Шерстюк, 

Ізидор Курик. 

Андрій Соколовський - учень 6-го класу 2-ї Української 

Київської гімназії. 

Учні 7-го класу 2-ї Української Київської гімназії: Микола Ганькевич, 

Гнаткевич, Микола Корпан, Євген Тарнавський, Григорій Пипський, 

який родом із Тернопільщини, і саме він перший почав співати гімн 

«Ще не вмерла України», а всі інші підтримали спів. А також 

Гончаренко, Андрій Дикий, Василь Дмитренко, Конончук - Борзенко, 

Володимир Наумович, Георгій Полуботок, Сидір Пурик, Василь 

Сірик, Іван Сорокевич. 

Ведучий крутянець: Та  незважаючи на те, що бій під Крутами 

закінчився поразкою,  завдання було виконано – Центральна Рада 

виграла час, уклала в Бресті мир із центральними державами і з їх 

допомогою вигнала інтервентів із української території.  

Пісня  «Бій під Крутами»  Виконує соліст 

Ведучий: А тепер поміркуймо, минуло майже 100 років.  Історія 

повторюється. Як і 99 років назад над Україною знову  нависла 

смертельна загроза втрати незалежності. Проти нас об’єдналися 

антиукраїнські сили – російські військові терористи. Сьогодні  вони 

мають інші назви, але сутність їхня та ж, – муравйовська. 

Москва  знову не хоче бачити нас вільними від Росії.  Курс  на  

Європейський  шлях демократичного розвитку, який  обрав 

український народ, перетворився на алею слави сотень і сотень героїв, 

що відали своє життя на благо України. Першою на спротив владі  
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знову піднімається молодь, студенти. Знову події у Києві. 

Протистояння людей і влади. 

Відеоролик «Воїни світла» 

Ведучий крутянець :   Нові герої України уже народилися, вони 

посеред вас,   вони виявили себе у збройній  боротьбі. Завдяки їх 

відвазі, силі духу, солідарності та єдності народу, Україна вистоїть і у 

цих випробуваннях. 

Ведучий:  Та ми ніколи незабудемо  героїв-крутянців, студентів, 

гімназистів, які є для нас взірцем відданості своїй землі, тих хто віддав 

своє життя за Україну. Їх було триста. 

 Небесна трисотня.  І як прикро, що через майже сотню літ 

історія повторилась протистоянням студентів, появою нової  Небесної 

сотні, майже щоденною загибеллю українців на Сході України. 

Слайд презентації  «Небесна сотня» 

Ведучий:  Що ми зробили не так, де допустилися помилки,  яка круто  

повернула знову нашу історію. 

Ведучий крутянець: І донині плаче Україна. Та в своєму смутку і в 

своїй жалобі має розраду і надію. Бо коли трапилось таких триста  як 

ми,  то  через майже сотню літ знайшлася нова Сотня, а за нею все 

більше і більше тих, хто  сьогодні захищає Україну і  не дасть її на 

поталу.   

Інсценізація зустрічі Крутянця  і героя Небесної Сотні 

Ведучий: Основною рушійною силою на  Майдані була теж молодь і 

студентство. 18-20 річні за кілька місяців на Майдані  подорослішали 

на кілька років.   

 Як ти  гадаєш, що ж керувало патріотами на майдані?  

Ведучий крутянець: Мабуть,  теж саме споконвічне прагнення до 

волі і свободи, що було і у нас Крутянців, бо  дух козацький  не 

зломити жодній владі, бо українська нація найсильніша нація і нічим 

неможливо залякати українця  у боротьбі за честь і волю.  

Ведучий: Згодна з тобою, бо саме це продемонстрував усьому світові 

майдан. 

Ведучий крутянець: Сьогодні Україна знову переживає найбільше 

випробування у своїй  історії – збройну боротьбу за  незалежність та 

територіальну цілісність. У цій війні є загиблі і поранені, проте  ви  

отримали – згуртовану націю, яка готова боротися за свої національні і 

політичні права.  

Ведучий:  Так вся наша любов, повага і шана – їм, нашим чудовим 

українським чоловікам, захисникам і лицарям, які у найважчих 
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умовах, які тільки можна уявити, здобувають перемогу духу над 

озброєним окупантом. 

Пісня  у виконанні солістки  «Прошу у неба й землі» 

Ведучий: Так ось: знаєте чому ми не хотіли під крило Росії, а хотіли в 

Європу?  

Томущо в той час, коли гинули наші люди, Жириновський 

кричав, що пришле патронів, а Європа давала гуманітарну допомогу; в 

той час, коли Медведев кричав, щоб президент не був ганчіркою – 

«треба душити Майдан», в той же час польські літаки відвозили до 

себе наших поранених.  

Тому ми і не хочемо до Росії, тому що вони вважають, що все 

вирішує сила фізична, а що таке сила духу їм невідомо. 

Старший брат... Так називали колись Росію... Знаєте, в чому 

різниця між українцями та росіянами?  

Коли у них біда, ми плакали  разом з ними: ми плакали, коли 

був Беслан, ми плакали, коли зривали їхній вокзал, будинки, ми 

плакали, коли у них гинули мирні беззбройні люди, а коли у нас 

сталося лихо і почали гинути наші люди від рук криміналу, вони 

насміхались. 

Кліп «Никогда мы не будем братьями» 

Ведучий:  Ми закликаємо вас сьогодні згадати   усіх Героїв, які 

поклали свої голови за наше майбутнє.   

А світло цих свічок  нехай буде даниною тим, хто навічно 

пішов від нас, заради торжества справедливості. 

Ведучий крутянець:  Героям Крут, героям  «Небесної Сотні», що у  

січні-лютому віддали  своє життя  за Гідність і Свободу  нації, бійцям 

АТО, які на Східному фронті  стояли на смерть, щоб не допустити 

поневолення  України  вже у ХХІ столітті. Присвячується… 

Під мелодію пісні  «Коли ви вмирали»   із залу ідуть учні з свічками у 

руках  підходять до сцени,   і ставлять свічки на підлогу біля 

портретів, повертаються до глядачів, схиляють голови. Хвилина 

мовчання.  ТІК 

Учні виходять із залу 

Ведучий: З березня 2014 р. і по цей день тисячі наших солдатів 

захищають рідну землю від загарбника, який одержимий ідеєю 

створити нову імперію. Але історія свідчить, що рано чи пізно всі 

імперії руйнуються, а всі диктатори гинуть. 
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Ведучий: Події під Крутами, події останніх років і місяців служать 

нам доленосними уроками.  Та висновки часто ми робимо запізнілі. 

Ведучий крутянець: Але ви маєте  ясно усвідомити те, що Україна 

для  українця  є  надвисокою цінністю - вартістю в життя, а в 

доленосні миті виявилося, що і вищою за нього.   

Ведучий: Нехай же росте нове покоління, що бачить свій святий ідеал 

у героях з під Крут, і розуміє, що найкраще вшанування – сповнення 

заповіту тих безсмертних героїв. А той заповіт: «Все віддати за кращу 

долю рідного краю». 

Ансамбль виконує пісню  «Боже Україну збережи». 

Читець: 

У нашій пам’яті Ви назавжди залишились,  

Історія одна, і Ви – її частина.  

Ви тільки знайте, браття, ми за Вас молились,  

І молимось: за Вами – ненька Україна!  

Вже не повернеться додому той хлопчина,  

Що його вчора тільки мати відпустила,  

Поцілувала, тихо мовивши:  

«Іди, дитино, борись за долю України,   вона ж  єдина».  

Й хлопчина вірив, що колись, одного ранку,  

Відкривши очі, він відчує повну волю.  

Але та куля, в день зимовий, на світанку,  

Перехопила подих та змінила долю.  

Хлопчина вірив, що колись, одного дня,  

Розкаже син йому, як любить Батьківщину.  

Хіба він знав, що борючись за це щодня,  

Все доведеться відпустити в мить єдину.  

Так. Той хлопчина, ще не знав тоді,  

Що нелюд пострілом прицільним забере життя.  

І браття хлопця, українці, у біді,  

Заплачуть, відпустивши тіло в небуття. 

Але ж душа, душа Героя вічно житиме!  

За неї нині наші молитви. 

Ведучий: Історія нічого нас не навчила. Помилки не стали для нас 

уроком. Тому сучасна  молодь має зрозуміти і переосмислити трагічні 

сторінки історії.  

Нас запитають, що ж робити, щоб того оминути? Відповідь: 

удосконалюватись. На це є безліч можливостей. Передовсім 

озброїтись знаннями техніки, знаннями того всього, що в сумі дає 
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цілісність життя. Треба знати, що народ  є тоді міцний і  готовий на 

все, коли у  його руках знаходиться усе: від сільської чепіги до  важкої 

індустрії.  

І щоб трагічні події не повторювалися ми маємо стати іншими, 

з іншою психологією, іншим духом, іншими матеріальними і 

технічними можливостями.  Наш важкий воєнний час  дає нам 

незабутні приклади. Думаймо над ними.  

Ведучий крутянець: Земля українська зачекалася своїх вірних синів – 

нових українських громадян, нових політиків, таких, як вона сама: 

чистих, чесних, мужніх, добрих, справедливих, самовідданих, гордих і 

незламних.   

Ведучий: 

Ми переможемо! 

Інакше й бути не може! 

Нікому не зробити з нас рабів!  

В Святій борні, Господь нам допоможе! 

Він на Звитягу Нас Благословив!!! 

Кліп: Мандри «Не спи, моя рідна земля» 

 

Висновки 

Захід  подав доленосний урок – не робити запізнілі висновки. 

Сприяв переосмисленню трагічних та доленосних  сторінок  історії. 

Учні   усвідомили, що Україна для  українця  є  надвисокою цінністю - 

вартістю в життя, а в доленосні миті  і вищою за нього. Сприяв 

формуванню бажання стати іншими, з іншою психологією, іншим 

духом, іншими матеріальними і  моральними  можливостями. 
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КАЛЕЙДОСКОП НАШИХ  ЗАХОПЛЕНЬ  

 творчі посиденьки 

Мета: Познайомитися із захопленнями учнів та  батьків, 

розкрити їх як особистостей з широким кругом інтересів; 

ознайомлення з відомими людьми, що мали цікаві захоплення, як вони 

допомогли їм реалізуватися в житті.  

Підготовчий етап:  

- опитування учнів з метою виявлення їх здібностей та 

захоплень «Чим ти цікавишся ?»; 

- оформлення матеріалів на виставку робіт;  

- підготовка учнями та вчителем розповідей про свої 

захоплення;  

- екскурсія учнів та групового керівника в ботанічний сад з 

метою ознайомлення з колекцією нарцисів (більше 30 штук); 

- екскурсія в історико-краєзнавчий музей  (ознайомлення з 

колекцією гончара Марченка, з фотовиставкою давнього 

Кременця Германовича, Схейбеля, писанками Неприцького-

Грановського). 

Оформлена виставка робіт:  

- В.Данилюк та В.Горощук, учнів групи (художні роботи); 

- В.Вітомського, колишнього випускника (колекція кактусів);  

- Н.Зварунчика, художника (картини); 

Хід заходу 

1. Учениця читає власний вірш «Хобі».  

2. Груповий керівник розповідає про захоплення, яку роль вони 

відіграють у формуванні, розвитку та становленні особистості.  

3. Екскурсія у світ захоплень учнів та гостей розпочинається піснею 

групи «Піккардійська терція», «Старий трамвай» музика і слова 

Олександра Шевченка.   

4. «Подорожі природою» (розповідь учнів про захоплення 

подорожуванням. 

Учень:  Найкорисніше, найздоровіше, найцікавіше і найдешевше 

захоплення –– це  подорожі, рюкзак, фотоапарат, харчі і вперед на 

пошуки незвичного. А результат не забариться: опісля описав і подав у 

місцеву газету (може це початок журналістської кар’єри),  написав 

поезію про враження (може це початок поетичної кар’єри). 

Реклама: У нашій групі для вас можуть бути проведені майстер-класи 

учнями з вишивання – Калинка І., малювання – Теслюк В., 

фотозйомки – СкакальськаІ, кулінарії – Божук І., хореографії – 
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Балобан Є. та Герасимюк Н., поезії – Галан С, співу – Гладковська О., 

генерування ідей та вироблення стратегії діяльності – Гунька С. та ін.. 

Класний керівник: А може когось із вас  часто надихало на  

написання музики?    

Учениця: Так мене надихає…  (розповідає про захоплення писати 

музику, що надихає, як залежить це від емоційного настрою …). 

(учениця виконує авторську  мелодію). 

Класний керівник: Захоплення Віки –– духовне, таке, що не 

потримаєш у руках. А ось роботи Тані  не тільки красиві, а можуть 

стати навіть початком своєї власної справи.  

(учениця презентує свої роботи з бісеру  глядачам та розповідає про 

них) 

Класний керівник: Щороку наші учні демонструють та дивують нас 

світом своїх захоплень та їх глибиною. Захоплення бувають різні:  

- збирати колекцію грошей чи марок (це не складно); 

- захоплення читанням книг; 

- цікавитись різними стилями музики; 

- збирати фото співаків, футболістів, акторів кіно і т. п.  

А є захоплення, яке вимагає постійної праці, турбот та хвилювань, 

постійної уваги та багажу знань. Таке захоплення має наш колишній 

випускник  Лапка Я.  

(розповідь гостя про найрідкісніших представників своєї колекції, їх 

латинські назви, демонстрація малесеньких кактусів, вирощених з 

насіння) 

Класний керівник: Серед нас є романтична, творча особистість, це – 

Галан С. Дівчинка уже дуже давно пише вірші на різну тематику, 

багато з них присвятила своєму батькові. Часто своїми віршами 

учениця відгукується на події, які відбуваються у державі та 

хвилюють кожного з нас. 

(зачитує кілька своїх поезій). 

Класний керівник: Наш Ігор теж має захоплення, яке, напевно, 

прищепив йому батько, який протягом багатьох років збирає та 

реставрує антикварні речі.  Татову справу вирішив продовжити. 

(розповідає про історію деяких речей, які зміг принести у ліцей). 

Класний керівник: Сьогодні  ми не можемо не сказати про династії 

захоплень у нашій групі. Справу мами Олесандри Георгіївни – 

художниці продовжує її донька Валерія.  

(презентують свої роботи, розповідають про захоплення) 

Класний керівник: Є у  нас ще одна творча династія справу мами 
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Галини Володимирівни продовжує її донька Ірина. Чудесні вишивки 

бісером, нитками милують око на картинах, одязі, рушника, іконах. 

Розкажіть нам про своє захоплення.  

Проводиться короткий майстер-клас з вишивки бісером. 

Староста  класу: Світ наших захоплень досить широкий. Сьогодні  

нам не вистачить часу про все розповісти, тому наступна наша зустріч 

відбудеться  за місяць. Чекаємо в гості на наші творчі посиденьки. 

Виховну годину завершує розповідь класного керівника про своє 

захоплення в’язанням та  фотографуванням. 

Звучить пісня «Сад ангельських пісень» музика Я.Нудика, слова 

В.Цибулько. 

 

 

 
  

Олексюк Тетяна Іванівна,  

класний керівник 22 групи  

філологічного профілю 

 

Тема:  «Розвиток стресостійкості творчої особистості» 

Мета: ознайомити учнів з поняттям стресу та його наслідками, а 

також шляхами його подолання. Розглянути такі поняття як 

«релаксація», «аутотренінг», «самонавіювання», «самовиховання»; 

навчати практичного володіння навичками релаксації; заохотити 

ліцеїстів до ведення здорового способу життя. 

Матеріали та обладнання: ноутбук, програвач, проектор,презентації 

до теми,картки із завданнями, ілюстрації, прилади для релаксації, 

словнички психологічних термінів та пам’ятки «Як розвинути в собі 

стресостійкість?». 

Хід роботи 

І. Привітання. Актуалізація опорних знань. 

Кл. керівник: Доброго дня дорогі діти та шановні гості. Сьогодні ми 

проводимо годину спілкування з елементами тренінгу, тема якої 

звучить так: «Розвиток стресостійкості творчої особистості». 

Сучасний темп життя, наша зайнятість у школі, наші захоплення і 

таланти, друзі – усе це забирає у нас надзвичайно багато часу, ми не 

можемо його розподілити раціонально. Біжимо, не встигаємо…  

Відтак наші успіхи можуть  змінюватися невдачами, а внаслідок цього 

ми розчаровуємось і впадаємо у відчай. 
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 Дайте мені будь – ласка відповіді на такі запитання («Мозковий 

штурм»): 

 Що таке стресова ситуація? Наведіть приклади. 

 Що може призвести до стресу? 

 Які, на вашу думку, причини стресу? 

Наш психологічний центр (Теслюк В., Болобан Л., Хадзарагова Н.) на 

чолі з психологом ліцею Пархутою В.В. провели напередодні 

психолого – соціологічне дослідження серед учнів  філологічних груп 

ліцею задля з’ясування причин виникнення стресових ситуацій. З 

результатами вас ознайомить психолог ліцею Пархута В.В. (Виступ 

психолога). 

 
ІІ. Теоретична частина. 

Кл. керівник: Отже,тема нашої години спілкування «Розвиток 

стресостійкості творчої особистості». Зараз експерти психолого-

інформаційного центру ознайомлять вас з самими поняттям «стрес» та 

причинами його виникнення. А щоб краще засвоїти дані поняття, мої 

помічниці роздадуть вам словнички психологічних термінів (учениці 
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роздають картки з термінами: стрес, стресор, релаксація, 

самовиховання, самонавіювання, стресостійкість, самоконтроль, 

аутотренінг тощо).  

(Показ та коментування презентації). 

Кл. керівник: Існує думка про те, що більшість стресів в житті людини 

ініційовані самою людиною. Адже має значення зовсім не те, що з 

нами відбувається, а те, як ми це сприймаємо. Усі ми – люди творчі. А 

усім відомо, що творчі натури дуже вразливі. 

Що витримати стрес, треба не боятись його і бути готовим до нього. 

Існує вислів: «Навчитися плавати можна лише одним шляхом – треба 

плавати». Тренування стійкості значно може знизити нервове 

напруження. Для цього необхідно в повсякденному житті вчитись 

володіти собою,  контролювати свою поведінку, свою реакцію на те, 

що може спровокувати негативні емоції. Завжди треба себе чимось 

зайняти: комусь для цього потрібно зробити пробіжку, проїхатись на 

велосипеді, комусь – послухати улюблену музику,відвідати друзів, а 

комусь – просто відкрити книгу.  

Але існує крім цього маса методів, які допомагають знизити емоційне 

напруження: це прогладжування кішки (секрет заспокоєння у 

монотонному муркотінні, яке заспокоює), застосування різного виду 

масажерів. А ще дуже заспокоює людину споглядання акваріуму з 

рибками, або спостереження за біжучою у фонтані водою. Спробуйте, 

будучи у великому місті в теплу погоду, затриматись на хвильку біля 

фонтану, послухайте шум води і подумайте про щось приємне. Думаю, 

на вашому обличчі неодмінно з’явиться посмішка.  

Слід згадати і про заняття йогою. Вправи за цією методикою здатні 

заспокоїти напружену психіку, привести наші емоції в стан рівноваги. 

Зараз ми переглянемо відео, з якого дізнаємося як виконувати ці 

вправи (перегляд відеоролика). 

Кл. керівник: Отже, для нормального функціонування центральної 

нервової системи, необхідно будь – яку діяльність поєднувати і 

чергувати з відпочинком, виховувати в собі стійкість і не нервувати 

через дрібниці. 

Сьогодні на нашу годину спілкування запрошено і учителя психології 

ліцею Савіцьку Л.В. Саме  цей учитель,як неабияк хто,знає усе про 

стресові ситуації, їх наслідки, а також як протистояти стресам. 

(Виступ Савіцької Л.В.). 
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ІІІ. Практична частина. 

Класний керівник: Отже, ми почули розповідь про шкідливість стресу 

та шляхи його подолання. А тому я пропоную перейти до практичної 

частини. Пропоную вашій увазі ряд вправ для релаксації та 

заспокоєння.  

Вправи для релаксації та заспокоєння існують у різних видах, їх є 

безліч і більшість з них виконуються у позиції «лежачи». Але, в той же 

час, існує ряд вправ які можна виконувати сидячи на кріслі. Ось їх ми 

зараз і спробуємо виконати. 

1. «Вправа із дзеркалом». Сядьте зручно, візьміть до рук 

дзеркало. Проаналізуйте сьогоднішній день, чому ви могли зрадіти, а 

чому, навпаки, ви засмутилися. 

2. Вправа «Колода емоцій». Це 

вправа для тих, хто хоче навчитися 

керувати своїми емоціями. В цій колоді 

є 16 карток з різними видами емоцій: 

радість, сум, презирство, зухвалість, 

бадьорість, ненависть, заздрість, злість, 

щастя, страх, спокій, творчий злет, 

закоханість, захоплення, роздратування, 

впевненість, здивування. Витягніть з 

колоди одну картку, визначте назву 

емоції та спробуйте її показати. Що 

може призвести до виникнення саме 

такої емоції? Скажіть з чим у вас 

асоціюється ця емоція?  
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3. Вправа «Море». Сядьте зручно і покладіть руки на коліна 

долонями догори. Закрийте очі. (Звучить музика і звуки моря). Зробіть 

глибокий вдих і повільний видих. Шумить морська вода. Хвилі 

набігають і б’ються в берег моря, цей звук вас заспокоює. Ви сидите 

на березі, хвилі торкаються ваших ніг. Повільний вдих і видих. Хвилі 

знову вас торкаються, ваше тіло почуває себе приємно і спокійно. Ви 

відчуваєте прохолоду води і тепло сонця. Ви – частина природи. 

Рухаючись у зворотному напрямку на слові «один» розплющте очі (5 – 

4  – 3 – 2 – 1). 
 

4. Вправа «Приємні спогади». Сядьте зручно, заплющіть очі. На 

вдиху сконцентруйте увагу на м’язах вашого тіла. Спробуйте 

відновити в пам’яті  приємні і заспокійливі епізоди свого минулого з 

усіма деталями, пов’язаних з природою. Пригадайте найдрібніші 

деталі та звуки, аромати. Що ви відчували? Чим більше деталей ви 

зможете пригадати, тим більше ви зможете розслабитися. Зафіксуйте 

приємний образ. Прокиньтеся. 

5. Вправа «Нижнє дихання». Сідаємо зручно, опираємось в 

спинку крісла. Руки кладемо на живіт. Робимо повний видих, при 

цьому вбираємо живіт всередину(діафрагма піднімається). Повільно 

вдихаємо повітря через ніс, випнувши живіт (діафрагма опускається). 

Видихаємо повітря. Цю вправу можна виконувати навіть на перерві, 

або навіть у стресовій ситуації щоб перевести подих.  

6. Вправа «Я посміхаюсь». Щоб наша зустріч була доброю, 

щирою та залишила гарні спогади, подаруйте посмішку один одному. 

Адже відомо, коли люди посміхаються, на душі стає тепліше, світліше 

і веселіше Саме через усмішку ми даруємо тепло і доброту своєї душі. 

Даруємо посмішку один одному по колу. 

IV. Підсумки. 

Кл. керівник: Що ж, підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої 

зустрічі, я хочу побажати вам усім якомога більше приємних моментів 

та оптимізму. Потрібно завжди тримати себе в руках та сподіватися на 

краще.  Як говорить нам народна мудрість: «Після зливи завжди 

світить сонце». Вірте завжди у краще, адже віра – це велика сила! А 

цей ролик допоможе вам трішки підняти настрій та повірити у себе 

(перегляд ролика «Світ належить оптимістам»).  

На цьому наша зустріч добігла кінця. Дякую всім за увагу і до 

нових зустрічей. 
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Савіцька Л.В., заступник 

директора з виховної роботи,  

Вознюк Н.М., педагог-організатор 
 

СЦЕНАРІЙ ВИСТУПУ КОМАНДИ КВК 

Візитка 

Енергійна музика. Команда без двох учасників виходить на сцену.  

― Команда  Денді –  представляє Кременецький ліцей імені 

У.Самчука.  

(добігає ще один учасник) 

― Вадим, чим ти слухав, ми представляємо ліцей! Де твоя 

класична форма? 

― Так я у формі – тільки спортивній. Я так на фізкультуру в ліцей 

ходжу. (музика) 

― Так. (заходить ще одна учасниця команди). Нам кінець. 

(Ходить енергійно по сцені). 

― Чого? 

― Я бачила з ким ми граємо! Нам  кінець! 

― Чого ти хвилюєшся? Ми ж минулого року були фіналістами, 

зайняли ІІ місце. 

― Не хотіла вам казати, але ми пройшли у фінал, бо були вперше 

і наймолодші. Тепер ми не дебютанти. Все по-іншому. 

― Тобто? (виходить  вперед руки в боки). 

― Тепер нам поблажок немає. 

―  І що ж робити? (Задумливо чухає голову) Треба в команду 

красуню, яка б зачарувала журі, там же мужчини одні. 

― Да, ти права. А якщо буде жінка? Вона ж засудить. 

― Будемо сподіватися на краще. (заходить красуня) 

Всі: О-о-о! Да! Тепер ми на коні. Поїхали! (музика) 

Віка іде переодягатися. 

Заставка:  служба  ліцейних новин. 

Отож,  Кременецький ліцей  місце розташування: 

Зверху – Калинівський цвинтар (всі здивовано) 

Знизу – Лютеранська церква (всі дують щоки) 

Справа – ЗАГС (всі посмішки) 

Зліва – академія (всі принишкли, хтось шепче) 

Цить, вони тут (ми ж сьогодні з ними змагаємось). 

А я нічого не збиралась дурного ляпнути. 

Виносять стільці, дошку взяти, указку, зошити  
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На уроці географії 

Хочемо довести до вашого відома, що цього року в ліцеї страшенний 

перебір розумних, обдарованих учнів. У класах є по 29 учнів. Батьки 

вважають, що їх діти найрозумніші у цілому світі.  Пауза  

 Уявіть собі урок географії  в математичній групі.   

музика (учні за партами) 

― Так до дошки піде-е-е відповідати? (всі лягли)   

Хто до дошки піде? (хтось хреститься, хтось читає) 

(Учитель йде як павич)  

― Курник!!! (рукою вказує) 

Курник: Канєшно, я так і знав (вскакує за партою). Я взагалі то хворів, 

на попередньому уроці не був.  

Учитель (присідає, з іронією): А то я не знаю. Ти мені скажи, хто 

написав на твоїй парті такі гадості.  

― То не я (похилив голову) 

― А я знаю, то я, що я мала тут без твоїх приколів тиждень робити. 

Приведеш до мене завтра батька. 

 ― Не варто! (з насмішкою) 

― Чому? 

― А ви думаєте, що мій батько краще за мене знає географію? 

Музика, забирають стільці 
 

А зараз ми хочемо розповісти вам про важкі будні обдарованих дітей 

та пекельні муки, на які відправляють декого з нас батьки. 
 

Ми вступили в наш ліцей. 

Спішимо на заняття щоранку, 

Тільки в мозку одне питання: 

Та зараза, чому ж в 8 ранку. 
 

Ми по 9 уроків маєм  

І нічого уже не встигаєм. 

Кажуть мами і тати тоже, 

Що на себе ми вже не схожі. 
 

Нас у МАН задовбали заняття, 

Курсові, наукові, гуртки. 

Обдарованих кажуть багато, 

Всі затикують нами дірки. 
 

Викликають батьків безупину. 

Що це ліфт, щоби їх викликати? 
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Не дають злі враги й супостати 

без причини урок пропускати. 
 

Я не знаю уже де я є, 

Я заплуталась к чорту в собі, 

Вже не знаю, хто я в ліцеї 

Чи фізмат, чи правник, чи фі фі… … лолог (хтось продовжив). 
 

Так, через все це мусимо і з уроків втікати, за що отримуємо від 

батьків доброго прочухана. А як це буває.  Увага на екран. 

 (відео) 

Музика. 

 Парапанарам-геймер 
Друзі! Уявіть, 11 год. вечора,  розмова матері з дорослим сином… 

― Знов ти в комп’ютері сидиш цілими днями, нічого не робиш, все 

звалив на мої плечі. 

― Яка робота,  планета в небезпеці (сидить пильно, швидко клацає по 

клавіатурі) 

― Син! (гукає мама) Син. Ти в небезпеці!  

― Я не син, я  Пудж. 

― Ти роботу ходив шукати? 

― Робота  пройдений етап, я на секретній базі. 

― Я тобі  як дам секретну базу (б’є рушником) 

Син: Ого,  планета  в небезпеці  (втікає) 

 (музика) 

 

Прем’єр-ліга,  півфінал.   Привітання 

Заставка: ліцейні новини  

Тиждень без батьків 

Дорогі глядачі. Всі знають, що іноді любиме чадо настільки 

опікають гіперопікою вдома, що коли чадо виростає до віку 11 класу, а 

мама з татом поїхали раптом на тиждень у безплатний гарячий тур по 

країнах ближньої Європи, в їх домі може скластися така ситуація.  

Отож пряме включення. 

І так, перший день. Вирішила попрати улюблені штани, щоб 

одягнути їх на завтрашню вечірку на хаті (предки ж поїхали). Щоб не 

прати одні штани – закину все, що знайшла у ящику для прання. 

Раптом достаю все фіолетове. Цікаво, все пофарбувалось, а 

фіолетова кофта – ні… 
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День другий. Виявляється, в мене є кіт. Коти не їдять моркву, 

капусту, хліб, пшоно – одним словом – пошук продовжується. Ввечері 

пропав борщ, нє, нє, не спортився, я просто забула, де його поділа. 

День третій. Пішла в магазин за продуктами. Виявляється, якщо 

пакет надутий, то це не означає, що там більше йогурту. 

День четвертий. Кіт не їсть четвертий день. Склалось відчуття, що 

він знайшов борщ. 

День п’ятий. Прослідкувала за котом, знайшла борщ. 

День шостий. Пішла купити хліб з ковбасою, а опинилась з 

Валькою в суші барі, з Галькою зайшла в «Акву», приїхала на таксі. 

Грошей нема, їсти завтра теж не буде, бо кінчилось бабло. 

День сьомий. Сиджу і думаю – зробити розгрузочний день чи 

сказати Гальці, що покрасила батарею, краска воняє, перекантуюсь 

день в неї. Мамаша її вдома. Готує класно, вже перевірено. 

День восьмий. Іду додому, в обід прийдуть предки, по-любому 

привезуть смакоти, а вечерю вже мамуля зготує. 

Ху-ху – пережила. 

Музика  

З села в ліцей 

Диктор:  Сучасних дітей часто перестають розуміти їх батьки.  Поїхав 

хлопець з села Підлісці до великого міста учитись, а через рік 

приїздить додому.   

Син:  (кинув рюкзак на стілець, як небуть роззувся) Здоров ма… 

Дай шось порубати. 

Мама: (здивовано) В нас нема що рубати, батько ще з літа підготувався 

до зими… 

Учень: (перебиває маму) Ма, ти чо, не хаваєш, шо я кажу? 

Мама: Сину, я нічого від тебе не ховаю. 

Син: Короче, мА, дай їсти. 

Мама: Так би і сказав (подає ЇСТИ). А що це, сину, за мову ви в ліцеї 

вчите, казали тільки англійську, польську і німецьку. 

Син: Ти все одно не в’їдеш.  

Мама: Куди поїду? 

Син: (махнув рукою) А-а-а—а 

  Вдягаємо лисину на батька, куртку, шарф      

Похід у школу. 

  Для любого батька похід в  ліцей до класного керівника справжній 

стрес.  Однак батько завжди знайде виправдання синові. 

 (Стук, батько заходить. Учитель сидить за столом, поряд дошка)  
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― Я тато Влада.  Викликали? (руки в боки) 

― Так, викликала! У  вашого сина  серйозні проблеми з дисципліною, 

він тягає дівчат за волосся. 

― Недовіра до волосся в нього від мене (батько гладить себе по  

лисині). 

Учитель: Ваш син  курить в туалеті, або в старому приміщенні другої 

школи, що поряд з ліцеєм. 

―  Я в курсі. Він мені все пояснив. Курить через те, що дуже 

хвилюється. 

― І чого він хвилюється?  

― Та того, що кожен день за ним хтось січе, що він робить в тій школі 

чи в туалеті? 

Учитель (стукає в нервах по столі): У Влада ще й серйозні проблеми з 

дисципліною, він постійно знущається над учителями.  

Батько: Ні, він просто бере приклад з вашого Міністерства освіти. 

Учитель (махає рукою, встає з-за стола): Я все зрозуміла, ми не 

дійшли згоди, краще, напевно, зустрітися з мамою.  

Субсидія  

До речі, хто не знає, це є Влад.   Підійшов вперед!  

Йому 30 років. 

А зразу і не скажеш, правда? 

Саме завдяки  йому його мама ще і досі отримує субсидію. 

Додумалася 

Диктор:  Наталя  часто запізнювалася на пари в університеті. Після 

зустрічі тата з куратором ситуація змінилась. 

Мама: Віко, Я дуже рада, що ти перестала запізнюватися на уроки, ти 

кожного дня вчасно виходиш з дому. Що тобі допомогло? Я стільки 

просила тебе про це і нічого не виходило. А  які ж аргументи тобі 

навів батько? 

Віка: Пообіцяв, якщо до кінця року справлюся,  подарує  влітку турне 

по країнах Європи.   

Раніше було, встану вранці, поки умиюся, поки вирівняю рівнялкою 

волосся, зроблю макіяж, то й запізнюся.  

Мама: А тепер? 

Віка: А тепер все роблю звечора. 
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Тато писав твір 

  Син на стільці грається телефоном, мама в’яже, тато у куртці і 

шапці 

 Часто батьки вважають своїх  дітей недостатньо здібними, але час на 

повчання часто знаходиться лише в цікавому  стані. Що з того може 

вийти – дивіться. 

― Сину! 

― Привіт, тату! 

― Я вчора пізно прийшов з роботи, все було добре? 

― Так, ти був злегка п’яненький! 

Мама:   ― Якщо можна сказати злегка. 

Батько:   ― І що було? 

― Ти допомагав мені робити уроки. Нам треба було написати твір про 

ліцей. Ти мені допомагав, справляв, креслив. Я зрозумів, що 

заперечувати – гибле діло і вже мовчав.   

― Ну і яку оцінку поставила вчителька? 

― Оцінки не поставила, але твором дуже зацікавилась, вона дуже 

зацікавилась, і директор школи, а найбільше психолог, вона довго 

щось розмовляла з учителькою.  

― А вони адресу нашу знають?  

― А що, треба, щоб не знали? Там же все в журналі записано. 

― Тоді забираєм документи і йдемо в іншу школу. Так простіше. 

Музика  

 

Бог творить маму 

Стоїть мама, в руках тарілка, віник, фартух…, простирадло біля ніг) 

Диктор Бог в своїй майстерні адаптує образ мами до вимог сучасних 

дітей. 

Ангел: Ти стільки часу тратиш на неї.  

Бог: Та мушу трохи удосконалити, пристосувати її до сучасної дитини. 

Ангел: О, так,  це замовлення складне? Тоді вона мусить складатися  

як мінімум зі 180 рухомих  частин.  Мусить мати як мінімум 6 пар рук, 

щоб встигнути робити свою роботу  і за сина оболтуса все встигнути 

зробити, поки не перекине його на руки невістці. 

Бог: Руки руками, а зо три пари очей треба придумати. 

Ангел: А навіщо три пари, хіба одними не видно? 

Бог: одну пару з рентгенівським випромінюванням, щоб бачити через 

стіну  чи дійсно син або донька робить уроки, чи може син  грає 

інтернет ігри, а донька гортає каталог Оріфлейму. 
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Іншу пару очей слід поставити на потилиці, щоб бачити те, чого  не 

мала бачити, але мусить знати.  

Третю пару із збільшеними лінзами,  щоб бува не пропустити  чогось  

у вихованні. 

Ангел: Господи, та вже пізно. Іди відпочинь, завтра доробиш. 

 (Бог накриває покривало і йде, Ангел підходить піднімає покривало 

придивляється,,,,) 

Ангел: Якась вона надто тендітна, щоб тримати на собі бовдура  сина,  

доцю – ледащицю, ще й в придачу чоловіка на плечі звалити. Доліплю 

її трохи. (доліплює, накриває, іде).  

 

Пісня на завершення 

 

Любім батьків, вони ж бо найрідніші. 

Ми ніби й любимо та все ж любімо дужче. 

Бо поки на землі і сонце й небо суще, 

Вони не зрадять нас із вигоди собі. 

 

Любім батьків, що нам дали життя,  

Зовімо їх, не лиш в біді, а й у хвилини щастя. 

Любімо їх самих, а не у них себе. 

Достойно оцінім вогонь самопожертви. 

 

Вони вмирущі теж і їх плече слабке,  

І ще із них ніхто не воскресав із мертвих. 

То ж каятись колись даремний буде труд, 

Від запізнілих сліз не ждімо, браття, чуда. 

 

Любім батьків, коли вони ще тут,  

А не тоді, коли із нами їх не буде. 

І як не зрадить нас ні разу їх чуття,  

Не зрадимо і ми, ані тепер, ні згодом. 

 

Любім батьків, що нам дали життя,  

І хай воздасться нам від тих, що ми народим! 
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ПОСМІХНІТЬСЯ. І ХАЙ БУДЕ ТАК У ВАШОМУ ЖИТТІ 

 

Слухай свою інтуїцію. Вір своєму серцю. Створюй свою бажану 

реальність. Адже всі відповіді — всередині Тебе, важливо тільки слу-

хати і чути свій голос... 

Якою б не була Твоя мрія, вона стане реальністю. І Твоїх здібностей, 

можливостей і талантів достатньо, щоб розпочати шлях до неї. 

Точка комфорту — це відчуття як гармонії всередині себе, так і 

гармонії з навколишнім світом. Мені добре з вами, вам добре зі мною. 

Мені добре із самим собою. Хай так буде! 

У Тебе невичерпний потенціал. В майбутньому Тебе чекає тільки 

гарне... 

Життя завжди каже Тобі «так». А Ти? 

 Ти маєш безмежні можливості творити Добро у своєму житті. 

Твори! 

Настає новий день. Такого дня у Тебе ще ніколи не було! Кожен день 

у Твоєму житті — чудовий і неповторний... 

Ти — радість життя, Ти — Любов світу, Ти — невичерпне джерело 

Любові! 

Ти стаєш тією Особистістю, якою Тобі призначено бути. Розкрий 

увесь свій творчий потенціал... 

Ти маєш крила для польоту. 

Ти маєш своє Небо.  

Розправ свої крила і лети... 

Двері до Розуміння і Щастя відкриті. Зроби свій крок назустріч... 

 Відчуй, як розкривається Твоє Серце, і зрозумій, що там достатньо 

місця і для Тебе... 

 Щастя — це гарне самопочуття. Будь щасливим... 

 

Озирнись навколо — поряд із Тобою ті, хто Тебе любить... 
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У Твоєму житті багато невідкритих дверей, невикористаних 

можливостей. Відкрий їх!.. 

 

Життя завжди змінюється... Немає початку і немає кінця. Життя 

ніколи не перестає бути, бо кожна мить — нова і неповторна... Пам'ятай 

про це... 

Нехай Ти завжди: 

...робитимеш правильний вибір, 

...знаходитимеш правильну відповідь, 

...дивуватимешся своїм здібностям... 

Нехай Ти завжди відчуватимеш повноту Щастя, радітимеш Тим, хто 

поряд із Тобою, у кожну мить Твого життя... 

 

Нехай завжди існуватиме Щось, що Ти хотів би пізнати, і Десь, де Ти 

хотів би побувати... 

Будь щасливим у великому і малому. Будь щасливим у дрібницях! 

Просто будь щасливим!... 

Бажаю Тобі маленьких щасливих несподіванок — посмішки 

незнайомця, подарунка, зустрічі з другом, задушевної розмови, веселки 

в небі, квітки у вазоні... 

Куди б Ти не вирушав, нехай це буде шлях, який Ти обрав. Це — Твій 

шлях, тому він єдино правильний... 

Нехай дари Твого життя зажди будуть щедрими до Тебе... 

 

Хай прийде до Тебе Радість: 

...від чийогось веселого обличчя поряд із Тобою; 

...від потрібності комусь із людей; 

...від запаху ялинки, яку Тобі принесе хтось дорогий і рідний. 

Життя — це Співпраця різних Себе... Співпрацюй з собою. 

 

Час життя — це шанс висловити Твоє перебування тут найбільш 

ризикованим, найбільш творчим способом, який доступний твоїй уяві. 
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Гарантії на важке і щасливе життя: 

1) Визнач, що ти любиш робити найбільше. 

2) Роби це, що б не стояло на твоєму шляху. 

3) Те, чого ти навчився у цієї любові, даруй іншим, тим, хто ро-

зуміє цінність цих дарів і просить про них. 

 

Найпростіші питання — найглибші. Де ти народився? Де твій дім? 

Куди ти йдеш? Що ти робиш? Думай про це час від часу і стеж за 

відповідями — вони змінюються. 

  

Дивись власним розумінням, відкривай те, що вже знаєш, і побачиш 

шлях, де Ти вмієш літати. 

 

Помилок не буває. Події, які Ти притягуєш до себе, які б вони не 

були неприємні, необхідні для того, щоб Ти міг дізнатися те, що повинен 

дізнатися. 

 

Те, що Тебе надихає, є для Тебе також і дороговказом, і захистом. 

 

 Повір, що Ти знаєш всі відповіді, і Ти знаєш всі відповіді. Повір, що 

Ти Майстер, і Ти — Майстер. 

 

 

 Хто Ти? Ти — той, що попросився на Землю заради того, щоб 

зробити тут щось чудове, щось для Тебе дуже важливе, щось таке, чого 

не можна зробити більше ніде і ніколи. 

 

 Зроблене Тобою добро може не повернутися до Тебе, але обійти 

всю країну. 

 

Ніколи не втомлюйся посміхатися, навіть коли тобі сумно, адже 

хтось може закохатися в твою посмішку. 

 

 



162 

ЗМІСТ 

 

Савіцька Л.В. Підвищення ефективності роботи педагогів щодо 

розвитку обдарованості у вихованців шляхом залучення їх до 

різних видів позакласної діяльності у Кременецькому ліцеї імені 

У.Самчука ...................................................................................................... 3 

Савіцька Л.В. Управління роботою з обдарованими учнями у 

Кременецькому  ліцеї імені У.Самчука шляхом залучення їх до 

різних форм позакласної роботи через співпрацю з педагогами ........... 39 

Вознюк Н.М. Управління роботою з обдарованими учнями у 

Кременецькому  ліцеї імені У.Самчука шляхом залучення їх до 

різних форм позакласної роботи через співпрацю з педагогами ........... 51 

Діхтярук Т.М. Творчість  класного  керівника як умова розвитку 

обдарованості дитини ................................................................................. 68 

Савіцька Л.В. Характеристика досвіду роботи класного керівника 

Олексюк Т.І.  ............................................................................................... 71 

Олексюк Т.І. Опис виховної системи 10 класу ........................................ 74 

Опис педагогічного досвіду з розв’язання педагогічної проблеми, 

над якою працює класний керівник Олексюк Т.І. ................................... 81 

Розвиток обдарованості ліцеїстів через гурткову діяльність. 

З досвіду роботи Камаєвої Наталії Георгіївни, керівника гуртка 

«Ерудит» ...................................................................................................... 87 

Якості, якими має володіти керівник гуртка для роботи з 

обдарованими дітьми ................................................................................. 92 

 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ .......................................................... 94 

Розвиваючий тренінг для учнів на тему «На шляху до творчості» ....... 94 

Матеріали виступу на засіданні комісії класних керівників. 

Тема: Обдарованість і талант. Особливості обдарованих дітей. 

Форми роботи з обдарованою молоддю ................................................. 100 

Засідання методичної комісії. Тема: Робота з обдарованими 

учнями. Розкриття творчих здібностей учнів ........................................ 103 

 



163 

РОБОТА З БАТЬКАМИ ........................................................................... 108 

План заняття батьківського університету. Тема: Особливості 

спілкування з обдарованою дитиною ..................................................... 108 

Пам’ятка батькам обдарованої дитини ................................................... 112 

Анкета для батьків «шляхи вивчення творчої дитини» ........................ 112 

ДІАГНОСТИКА ........................................................................................ 113 

Методика «виявлення комунікативних здібностей учнів» ................... 113 

Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки».................................. 120 

СЦЕНАРІЇ ЗАХОДІВ ............................................................................... 125 

Ячменьова О.С. Насильство у школі ...................................................... 125 

Савіцька Л.В. Нема любові понад ту, що окропила кров’ю Крути ..... 136 

Калейдоскоп наших захоплень (творчі посиденьки) ............................ 145 

Олексюк Т.І.  Розвиток стресостійкості творчої особистості .............. 147 

Сценарій виступу команди КВК ............................................................. 152 

Посміхніться. І хай буде так у вашому житті ........................................ 159 

 

 


