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ПРОГРАМА ЛЕКЦІЇ-ТРЕНІНГУ 
«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ: 

ВИЯВИТИ, АДАПТУВАТИ, ЗАЛУЧИТИ РОДИНУ» 
 
Найменування освітньої опції: Робота з обдарованими дітьми: виявити, адаптувати, залучити 

родину. 
 
Напрям: Поняття «обдарованості», визначення різних типів обдарованих дітей, адаптація 

обдарованих дітей у колективі, психологічні аспекти роботи, методичні засади розкриття 
потенціалу, мультипредметна освіта, робота з різнорівневими групами, індивідуальна освітня 
траєкторія, ефективна комунікація між педагогами, батьками і дітьми, навчання впродовж життя. 

 
Мета: надання допомоги вчительству під час роботи з обдарованими дітьми, а також у 

розвитку загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в освітній та 
інших галузях; мотивація до обміну досвідом між учительством, батьківством, дітьми, допомога в 
побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА». 
 
Розробниця програми:  
Лідія Насонова, викладачка української мови, літератури, зарубіжної 

літератури у приватній школі «Liberty», фахівчиня з медіаграмотності, авторка 
спецкурсів із медіаграмотності для мережі приватних шкіл України, фіналістка 
«Global Teacher Prize Ukraine 2021», запрошена експертка «Освіторії», член журі 
Всеукраїнського етапу турніру з журналістики. 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – лекції та 

практичні майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн 



 
 

 

або змішаного навчання. 
 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 5 годин (або 0,15 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 до 10 

годин. Більший обсяг надає можливість поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення 
більшої кількості практичних занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: одноденний тренінг.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за місцезнаходженням 

замовника. 
 
Зміст:  
Робота з обдарованими дітьми дуже часто обмежується їхнім залученням до олімпіад, 

конкурсів, турнірів та іншими способами захистити честь школи.  
 
Але чи є інші способи розвивати дитячий потенціал? Точно є! Науковці усього світу у 

партнерстві з викладачами вже багато років працюють над новими програмами для обдарованих 
дітей. І перше, що ми маємо зробити - розширити поняття «обдарованості». Це не тільки той 
розумаха з шостого класу, який за три секунди називає правильну відповідь. Це ще й талановиті 
художники, музиканти, письменники та багато інших дітей, чий дар помітно змалечку, але він може 
не вписуватися у рамки звичайної освітньої системи. Більше того, в інклюзивної освіти та програм 
для обдарованих дітей більше спільного, ніж ми звикли думати. 

 Розуміння методичних і психологічних засад роботи із такими дітьми допомагає вибудовувати 
власний стиль педагогічної майстерності та отримувати вищу науково-педагогічну кваліфікацію. 

Під час лекції та майстерки ми поговоримо про такі теми: 
1. Яку дитину можна назвати обдарованою? Як виявити потенціал? Український і закордонний 

досвід. 
2. Трикутник співпраці. Залученість родини до розвитку обдарованої дитини. 
3. Практичний підхід. Як розвивати потенціал обдарованої дитини в умовах школи. 
4. Робота з рівнорівневими групами. Лайфхаки для вчителя. 
 
 
 



 
 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 
 
Фахові: 
- навчально-пізнавальна компетентність; 
- психологічна компетентність; 
- комунікативна компетентність; 
- інформаційно-цифрова компетентність; 
- компетентність педагогічного партнерства; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя; 
- рефлексивна компетентність. 
 
Загальні: 
- здатність помічати та розвивати учнівський потенціал; 
- ефективна робота у різнорівневих групах; 
- уміння складати індивідуальну освітню траєкторію 
- ефективна комунікація між батьками та дітьми, батьками та вчителями, вчительством і 

учнівством; 
- індивідуальний підхід до дітей; 
- мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 
 
Очікувані результати навчання: 
По завершенню курсу учасники й учасниці розумітимуть поняття обдарованості у широкому 

сенсі, володітимуть знаннями і навичками для пошуку та розвитку учнівського потенціалу, 
отримають інструменти для роботи у різнорівневих групах, а також навички для створення 
індивідуальної освітньої траєкторії.  

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, додаткові 

глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається персональний 

сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером (засвідчений 
підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-
ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в 
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  



 
 

 

Вартість: 1000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс: https://bit.ly/talentedkidsinnus. 

 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із 

змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова 
українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

https://bit.ly/talentedkidsinnus

