
Про себе...

◦Вчитель вищої категорії, звання «вчитель-методист»

◦Координатор Всеукраїнських освітніх проєктів «Я Дослідник», 

«Соціальне шкільне підприємництво»

Призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2022» в номінації “Біологія”

◦Призер VІІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель -

обдарований учень-2020»

◦Призер Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Геліантус 

- учитель»

◦Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» за версією 

журналу «Колосок»

◦Стаж роботи у ЗНЗ – 22 роки

◦Життєве кредо: «Працюй так, щоб насолоджуватись»



“Сходи успіху” або “Чи є життя після...?”



синергія
професійна 

майстерність

педагога

розвиток

обдарованої 

дитини

міф чи реальність?



Актуально!!!

- провадження Концепції НУШ 
у середню та старшу ланку освіти

- орієнтир на skills-2030

- виконання Державної програми 
“Обдарована молодь”

- дослідження якості освіти PISA

- реалізація траєкторії професійного розвитку

- формування особистого освітнього бренду



Притча про 

діряве цебро 

особливе



“Чого немає  у творцеві того не 

буде в його творінні”



Теоретичний банк

Професійна майстерність - найвищий рівень
педагогічної діяльності, прояв творчої активності
особистості педагога.

Якщо говорити про витоки майстерності, то їх складає
комплекс властивостей особистості, які забезпечать
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності
на основі рефлексії.



Теоретичний банк

Обдарованість - це сукупність здібностей, які
дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в
одному або декількох видах діяльності.

Обдарованими дітьми можна назвати тих, які, за
оцінкою досвідчених фахівців, демонструють
високі досягнення чи мають потенціал розвитку.



Обдарованість: привілей чи притаманність 

кожному?

загальні або спеціальні здібності вище 

середнього (інтелект);

високий рівень включення в задачу 

(мотивація);

високий рівень креативності (творчість)

за Дж.Рензуллі



Обдарованість: привілей чи притаманність 

кожному?

http://surl.li/adzhc

“Зірочки на Землі”

Раджу подивитись!!!

http://surl.li/adzhc


Хто вміє малювати?

У маленьких учеников
Спросил художник Токмаков:
«А кто умеет рисовать?»
Рук поднялось – не сосчитать.
Шестые классы. Токмаков
И тут спросил учеников:
«Ну, кто умеет рисовать?»
Рук поднялось примерно пять.
В десятом классе Токмаков
Опять спросил учеников:
«Так кто ж умеет рисовать?»
Рук поднятых и не видать.
А ведь, ребята, в самом деле
Когда-то рисовать умели,
И солнце на листах смеялось.
Куда всё это подевалось?



“П  З ” - формула “пробудження” 

обдарованих
- Прискорення 

- Занурення 

- Збагачення 

- Проблематизація

2 2

Пам’ять мислить, 

сприйняття думає...



http://www.youtube.com/watch?v=sZ9vEQWEkUk


Педагог нової формації - агент змін

ЕМПАТІЯ - відчувати серцем

ГРАНТРАЙТЕРІНГ - освітній 

менеджмент

ЕДЬЮТЕЙМЕНТ - навчання як 

розвага

МАЙНДФУЛНЕС - практика 

генерального прибирання мозку



Інструменти креативного освітнього наставника

КОМФОРТ

ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ

БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЧЕСНИХ РЕФЛЕКСІЙ

РЕЗУЛЬТАТ

Міжнародна конференція 

“Обдаровані діти - скарб нації” Н. Скакун



ВЧИТЕЛЬ

ІМІДЖ 

ЗДОБУВАЧА 

ОСВІТИ

ІМІДЖ 

ЗАКЛАДУ





Синергія професійної майстерності педагогів з 

розвитком обдарованості учнів



“Сrazy sentence”

Форум “Наука без меж”

Конкурс “Творчий вчитель 

- обдарований учень”

Конкурс “Учитель року”

Челенжд “Урок - це свято”

Івент “Міняю вчителя”



Нам не дано предугадать,

Как наше слово отзовётся.

Посеять в душах благодать,

Увы, не всякий раз даётся.

Но мы обязаны мечтать

О дивном времени, о веке,

Когда цветком прекрасным стать

Сумеет личность человека.

И мы обязаны творить,

Презрев все тяготы мирские,

Чтоб истин светлых заложить

Зачатки в души молодые.

Чтоб верный путь им указать,

Помочь в толпе не раствориться…

Нам не дано предугадать,

Но мы обязаны стремиться! Ф.Тютчев



Відкрита до співпраці!

тел.: 099 203 36 46
e-mail: ttsbio17@gmail.com



Синергія професійної майстерності педагога з розвитком 

обдарованості учнів. Міф чи реальність? Рефлексія

Івент корисний, спонукає до 

роздумів

Івент інформаційний, але маю 

пораду

Івент цікавий, але нічого 

нового не почерпнув




