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ПОЛОЖЕНИЯ
про роботу з обдарованими студентами
у Глух1вському агротехшчному шституН
iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ
I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Дане Положения визначае систему та напрямки роботи з обдарованими
студентами Глух1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А. Ковпака Сумського
НАУ (дал1 - шститут).
1.2. Обдаровашсть - вдивщуальна потенщальна своерщшсть зaдaткiв людини,
завдяки яким вона може досягти значних ycnixie у певнш гaлyзi дiяльнocтi.
1.3. Вида обдарованостг
• художня обдаровашсть;
• творча обдаровашсть;
• сощальна обдаровашсть;
• телектуальна та академ1чна обдаровашсть;
• ф1зична (рухова, психомоторна) обдаровашсть;
• практична обдаровашсть.
1.4. Загальне кер1вництво з оргашзацн творчо! роботи cтyдeнтiв в шститутi
покладаеться на заступнтав директора з виховно!, навчально! та навчальновиробничо! роботи (залежно вщ виду обдарованоеп).

И. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ
3 ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ
2.1. Оргашзащя робота з обдарованими студентами в шститу™ мае на мет1
формування творчо!, р1зноб1чно розвинено! особистостг
2.2. Основными завданнями е:
- створення системы цшеспрямованого виявлення обдаровано! молодо
- впровадження прогресивних 1нноващйних технологий навчання й виховання
обдарованих студентш;
- створення максимально сприятливих умов для штелектуального, морального й
ф1зичного розвитку обдарованих студенпв.
2.3. Система робота з обдарованими студентами в шституп будуеться за
напрямами:
- виявлення обдаровано! молодо
- мотиващя обдаровано! молод1 до розвитку сво!х зд1бностей;
- оргашзащя роботы з обдарованою молоддю;
- створення умов для самореал1заци обдаровано! молодо
- застосування системы заохочень до обдарованих студегшв.
III. КВАЛ1Ф1КАЦ1ЙН1 ВИМОГИ ДЛЯ РОБОТИ
3 ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ
3.1.Для робота з обдарованими студентами викладач (кер1вник гуртка) повинен
мати там якостп
- бути доброзичливим i чуйним;
- знати особливост1 психологи;
- вщчувати потреби й штереси студентсько! молодц
- мати оевггу з певно! галуз1 й доевщ робота;
- мати высокий р1вень штелектуального розвитку та широке коло irrrepeciB та умшь;
- бути готовим до виконання обов’язюв, пов’язаних з навчанням обдарованих
студенпв;
- виявляти гнучюсть, бути готовим до перегляду власних погляд1в i поетшного
самовдосконалення;
- ч1тко уевщомлювати цш та завдання роботы з обдарованими студентами;
- мати прагнення до досягнення поставлено! мети, високу цшеспрямовашсть i
наполегливють;
- мати умшня будувати навчання вщповщно до результате д1агностичного
обстеження студента;
- вмшг модифжувати навчальш програми, стимулювати когштивш здатносп
студенпв, працювати за спещальним навчальним планом i консультувати
студенпв;

IV. ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОСТ1 ТА ПРИНЦИПЫ РОБОТИ
3 ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ
4.1. Серед основных метод1в выявления обдарованых студенов пщ час навчального
процесу выдшяються:
■ спостереження за роботою студентов на семшарських, практичных
заняттях;
■ залучення !х до традицшних видш роботы в акаде\ичшй rpyni;
■ використання технологш проблемного навчання;
!
■ результативнють виконання студентами диференцшованих завдань;
■ використання пщ час занять творчих, нестандартных, вар1ативних
завдань;
■ залучення майбутшх фах1вщв до складання профеайних задач, кросворд1в тощо;
■ виконання студентами шдивщуальних завдань;
■ проведения викладачами iндивiдyaльниx консультацш i бесщ i3 студентами.
4.2. Серед можливостей позанавчальноТ роботы у виявленш обдарованих студенов
бшышстю респонденте надаеться перевага проведению конкурЫв професшно!
майстерносо, аукщонш професшних щей, творчих конкурЫв, р1зномаштних
студентських ол1мшад з предмету та спещальносо; студентських консалтинговых
груп тощо.
4.3. Обдароваш студенты характеризуються пор1вняно высоким розвитком
мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матер1алу, розвинутими
навичками самоконтролю в навчальнш д1яльносо, высокою працездатшстю тощо,
!м властива висока розумова актившсть, пщвшцена схильнють до розумово!
д1яльносо, неординарнють, свобода самовияву, багатство уяви, сформованють
р1зних вщцв пам'яо, швидюсть реакцп, вмшня шддавати сумшву i науковому
осмисленню певш явища, стереотипы, догми.Вони завжди виявляють уважнють,
з1бран1сть, готовшсть до напружено!' пращ, що переростае в працелюбшсть, в
потребу працювати безустанно, без вщпочинку. Мислення ix вщзначаеться
высокою оператившстю (продуктившстю). Коло !х шзнавальних штерещв не
обмежуеться одшею проблемою, постшно розширюеться, що е стимулом
розумово! активность Тому студенты повинш мати сприятлив1 моральнопсихолопчш умови для активно! навчально! д1яльносо, виконуючи роботу бшыпу
за обсягом та !нтенсившстю.
4.4. Взаемод1я викладача з обдарованими дпъми повинна базуватися з урахуванням
таких психолого-педагопчних принцишв:
❖ формування взаемин на осжш творчо! сшвпращ;
❖ оргашзащя навчання на основ! особисосно! защкавленосо студента, його
вдивщуальних штереав i зд1бностей (сприяе формуванню шзнавально!
суб'ективно! активносо студента на основ! його внутршшх уподобань);
❖ превалювання ше! подолання труднондв, досягнення мети в спшьнш д1яльносо
педагога та студентов, самосойшй робот! студенов (сприяе вихованню сильных
натур, здатних виявити наполеглив1сть, дисцйшиновашсть);

❖ вшьний виб1р форм, напрям1в, метчщв дкльност! (сприяс розвитку творчого
мислення, вмшня критично ощнювати сво! можливосгп й прагнення самостшно
вир1шувати все складшпп завдання);
❖ розвиток системного, !нту!тивного мислення, вмшня «згортати» i детал1зувати
шформащю (дисциплшуе розум студента, формуе творче, нешаблонне мислення);
❖ гумашстичний, суб’ективний пщхщ до виховання (передбачае абсолютне
визнання гщност1 особистост1, и права на BH6ip, власну думку, самоспйний
вчинок);
❖ створення нового педагопчного середовища (будуеться на основ! сшвдружност1
педагопв, колег, однодумщв у творчому вихованш дп'ей).
Втшення цих принцишв у життя потребуе творчого пщходу до оргашзацп навчання
як !нтегрованого процесу, який сприяе формуванню пшено! картини свпу, дае
змогу студентам самостшно обирати «опорш» знания з р1зних наук при
максимальнш ор1ентацй на власний досвщ. Тому важливо правильно оргашзувати
роботу викладача з обдарованими студентами, не тшьки створюючи необхщш
умови для ix розвитку, а й психолопчно готуючи !х до наполегливо! пращ,
самовиховання.
4.5. OcHOBHi принципи проведения роботи з обдарованою молоддю в шститутп
❖ Виявити pieeHb розвитку обдарованого студента та його потенцшш можливостг
❖ Допомогти молодш людиш усвщомити себе.
❖ Створити умови мобшзацй особистюних pecypciB (психолопчна мобшзащя) допомогти створити себе.
V. ОРГАНВАЦ1Я РОБОТИ 3 ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ
5.1. Для оргашзацп роботи з обдарованими студентами викладацький склад
шституту може застосовувати таю форми роботи:
> Психолопчне збагачення молодо! людини:
- «горизонтально) - розширення об'ему знань про психологно людини;
- «вертикальне» - поглиблене вивчення власно! особистостг
> Евристичш технологи:
- науково-пошукова робота;
- доповш;
- повщомлення;
- реферати.
> Розвивакш програми, в тому чшш м1жнародш, яю задовольняють:
- шформацшш потреби сучасно! людини,
- комушкативну адаптащю,
- розвиток самосвщомостг
> Трешнг творчих зд1бностей.
> 1нтелектуальш irpn, ол!мшади, конкурси (на piBHi шституту та
обласп).
> Залучення до учасп у науково-практичних конференщях, науководослщницьких проектах (на piBHi шституту та облает!, Всеукрашських та
Мзжнародних).
> Створення карт обдарованих студеттв, банку даних обдарованост! по
шституту. Створення форуму студен^в-вщмшниюв.

> Залучення до роботи в гуртках, клубах, секщях.
5.2. Формами роботи можуть бути rpynoei та вдивщуальш заняття на заняттях i в
позанавчальний час, факультативи. Змют навчально! шформацп мае
доповнюватись науковими ведомостями, яю можуть одержати в процеЫ виконання
додаткових завдань у той же час, що й mini студента, але за рахунок вищого темпу
обробки навчально! шформацп.
5.3. Серед метод1в навчання обдарованих студенНв мають превалювати самостшна
робота, пошуковий i дослщницький шдходи до засвоених знань, ум1нь i навичок.
Контроль за lx навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення,
систематизащю, класифкацйо навчального матер1алу, перенесения знань у Hoei
ситуацп, розвиток творчих елеменНв у ix навчаннг Домашш завдання повинн1 мати
творчий, диференц1йований характер.

VI. СИСТЕМА ЗАОХОЧЕНЬ
6.1. Важливу роль у науковш робот1 з обдарованою студентською молоддю також
в1д1грае система заохочень. Kpaiiji студенти повинн1 мати постшну i вщчутну
мотиващю до вщм1нного навчання, творчих наукових пошуюв, досягнення високих
п1знавальних результат1в, що виходять за меж1 середнього студентського
стандарту.
6.2. Обдароваш студенти заносяться на Дошку Пошани та Книгу Пошани
шституту (у вщповщносп до Положень Про Книгу Пошани та дошку Пошани).
6.3. Обдароваш студенти мають отримують rpoiuoei премй у вщповщносп до
Положения про надання матер1ально! допомоги та прем1ювання студенНв
1нституту.
6.4. Обдарован1 студенти мають право у першу чергу бути представлен! до
мюьких, обласних, всеукрашських вщзнак та нагород.

Заступник директора
з виховно! роботи

С.О. Журба

