
        „Затверджено” 

     Директор Великомостівської  

загальноосвітньої  

                                                                                 школи І-ІІІ ступенів 

                                                                                          ________________ Г.Стадницька 

                                                                                           

                                                                                            

 

План роботи 

Творчої студії молодших школярів 

Великомостівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

На 2017 - 2018н.р. 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Організувати навчання всіх категорій 

педагогічних  працівників школи з питань 

роботи з обдарованою                

постійно Пальцева І.В. 

заступник 

директора з НВР 

2   Поновлювати банк нормативно-правової 

документації з питань роботи  з 

обдарованими дітьми.     

постійно Адміністрація 

НВК 

 

 

 

3 Виставка — огляд «Квітковий вернісаж» 

 

вересень 

2017р. 

Занько Н.В. 
 

4 Підібрати матеріали для поповнення банку 
діагностичних методик для виявлення 
обдарованості 
 

до 01.11.17р психолог НВК 

5  «Спорт – це здоров’я»( Вікторина 3-4 
класи) 

жовтень 

2017р. 

Вчителі фізичної 

культури 

 

6 Шкільний конкурс-огляд озеленення 

класних кімнат та клумб на подвір’ї школи. 

вересень 

2017р. 

 

Занько Н.В. 

 

7 Математичні цікавинки вересень 

2017р. 

Гупало О.Б. 

8 Підібрати матеріали для оновлення 

інформаційно-методичного куточку 

«Робота з обдарованими дітьми» 

до 01.10.17р. Пальцева І.В. 

заступник 

директора з НВР 

9 Інтелектуальна гра «Розумники і 

розумниці» 

вересень 

2017р. 

Гняда Н.В. 

10 Конкурс патріотичної пісні «Сурми звитяг» вересень 

2017р. 

Класні керівники 

11 Математична вікторина вересень 

2017р. 

Білан Л.І. 



12 Організовувати педагогічні лекторії для 
батьків з питань виявлення і підтримки 
обдарованості у дітей 
 

протягом року психолог НВК 

13 Організувати навчання вчителів 

початкових класів школи з питань роботи з 

обдарованою молоддю 

постійно Балко О.І. 

заступник 

директора з НВР 

14 Конкурс «Мій зошит найкращий» жовтень 

2017р. 

Струк І.М. 

 

15 Підготувати добірку матеріалів із 
завданнями Всеукраїнських, обласних та 
районних олімпіад з базових дисциплін 

жовтень 

2017р. 

Михалюк Г.М. 

 

 

16 Розробити рекомендації для батьків з 
питань розвитку творчих здібностей 
дитини. 

до січня 2018р. психолог НВК 

 

17 Гра «Щасливий випадок» жовтень 

2017р. 

Куць І.М. 

18 Проводити діагностику вивчення інтересів 

особистості, діагностику розвитку 

інтелекту 

протягом року психолог НВК 

19 Конкурс-вікторина «У світі казки чарівної» жовтень 

2017р. 

Іванух Н.В. 

20 Проводити спостереження за поведінкою і 

навчальною діяльністю першокласників 

жовтень 

2017р.. 

психолог НВК 

21 Всеукраїнський конкурс з англійської мови 

«Гринвіч»  

 

жовтень 

2017р. 

Балко І.Б. 

Стодольна Л.В. 

22 « Подорож  до  країни  чистоти  і  порядку» жовтень 

2017р. 

Гаврилюк Н.І. 

23 Проводити шкільні етапи Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і конкурсів та 

забезпечити участь обдарованої молоді в 

окружних, районних, обласних змаганнях. 

протягом року Балко О.І. 

заступник 

директора з НВР 

 

24 Караоке (пісенний конкурс) листопад 

2017р. 

Кондратюк Л.Ф. 

25 Анкетування батьків «Чи знаєте ви свою 

дитину» 

листопад 

2017р. 

психолог НВК 

26 Конкурс «Рідкісні рослини – символи 

України» 

листопад 

2017р. 

Занько Н.В. 

27 Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру». 

листопад 

2017р. 

Зварич І.М. 

28 Анкетування вчителів-класних керівників 

щодо виявлення обдарованих дітей 

 

листопад 

2017р. 
психолог НВК 

29 Конкурс  знавців  рідної  мови  імені    П. 

Яцика 

листопад 

2017р. 

Возьна Г.І. 



30    

31 Поновити інформаційний банк 

„Обдарованість", здійснювати 

моніторинг результативності участі в                                              

окружних, районних, обласних, та 

Всеукраїнських                                            

олімпіадах, конкурсах тощо. 

протягом року 

 

 

 

 

Пальцева І.В. 

заступник 

директора з НВР 

32 Новорічна виставка-конкурс «Новорічна 

композиція» 

грудень 

2017р. 

Возьна Г.І. 

33 Конкурс малюнків «Світ очима дітей» грудень 

2017р. 

Боднар О.С. 

34 Конкурс «Різдвяні канікули 2014» грудень 

2017р. 

Класні керівники 

35 Конкурс колядок і щедрівок січень 

 2018р. 

Гупало О.Б. 

36 Організувати роботу класних керівників з 

обдарованими дітьми на основі 

індивідуальних програм розвитку 

Протягом року Класні керівники 

37 "Подорож 

до країни Добра та Дружби." 

січень 

 2018р. 

Гаврилюк Н.І. 

38 Конкурс «Годівничка» лютий  

2018р. 

Возьна Г.І. 

39 Організовувати педагогічні лекторії для 

батьків з питань виявлення і підтримки 

обдарованості у дітей 

Протягом року психолог НВК 

 

40 

 

Конкурс малюнка « Зустрічаймо весну» лютий  

2018р. 

Кузьма У.С. 

 

41 

 

Конкурс малюнків до маминого свята лютий  

2018р.. 

Струк І.М. 

42 Урок-подорож «Мандрівка Україною…» березень 

 2018р 

Іванух Н.В. 

43 Розробити рекомендації для батьків з 

питань  розвитку творчих здібностей 

дитини. 

 

до травня 

2018р. 

психолог НВК 

44 Конкурс на  кращого читця поезії Т.Г. 

Шевченка 

березень 

 2018р 

Іванух Н.В. 

45 Конкурс дитячої  фотографії на 

природничу тематику 

березень 

2018р. 

Куць І.М. 



46 Олімпіада з математики. 

 

березень 

2018р. 

Класні керівники 

3-4 класів 

47 Всеукраїнський природничий конкурс 

«Весняний колосок» 

квітень  

2018р. 

Малицька О.Я. 

 

 

 

48 Інтегроване заняття «Думаю,  міркую,  

розумію» 

квітень  

2018р. 

Боровець Г.І. 

49 Конкурс «Природа і фантазія»   

 

 

 

квітень  

2018р. 

Балко О.І. 

заступник 

директора з НВР 

 

50 Обласний конкурс дитячої фотографії на 

природничу тематику 

квітень  

2018р. 

Малицька О.Я. 

 

51 Інтелектуальна гра « Найрозумніший» квітень  

2018р. 

Боднар О.С. 

52 Конкурс малюнків, світлин «Природа 

очима дітей» 

квітень  

2018р. 

Васько О.Я. 

53 Акція «Чисте довкілля». квітень  

2018р. 

Занько Н.В. 

54 Активізувати співпрцю між дошкільною 

ланкою та НВК з питань розвитку 

обдарованих дітей (спільні позакласні 

заходи, свята, форми методичної роботи) 

травень  

2018р. 

Координаційна 

рада 

55 Круглий стіл «Життя як хобі» травень 

 2018р. 

 

психолог НВК 

56 Змагання «Веселі старти» травень 

 2018р. 

 

Михалюк Г.М. 

57 Природоохоронна акція «Первоцвіти 

просять захисту» 

травень 

 2018р. 

 

Занько Н.В 

58 Використовувати різні форми презентацій 

досягнень обдарованих дітей ( виставки 

творчих доробків, слайдові звіти-

презентації результативності, інформаційні 

стенди) 

 

травень  

2018р. 

Класні керівники 

59 Поле Чудес (1-2 класи) травень 

 2018р. 

 

Музика Г.В. 



60 «Парки-легені міст і сіл»  

 

 

травень 

 2018р. 

Балко О.І. 

заступник 

директора з НВР 

61 Шанс  травень 

 2018р. 

 

 

Кондратюк Л.Ф. 

62  «Парад квітів біля школи» 

 

 

 

протягом року Балко О.І. 

заступник 

директора з НВР 

63 Математичні ігри (4 класи) травень  

2018р. 

Гняда Н.В. 

64 Свято героїв. травень  

2018р. 

Класні керівники 

65    

66 Залучати дітей (особливо 

малозабезпечених, дітей-сиріт, з 

багатодітних сімей) до роботи у секціях, 

гуртках, заходах через засоби масової 

інформації. 

постійно Адміністрація 

НВК 

67 Проводити урочистості з метою 

відзначення талановитої молоді 

(переможців олімпіад, конкурсів, турнірів, 

змагань тощо). 

червень 

        2018р. 

Балко О.І. 

заступник 

директора з НВР 

    

 

 
 

 

 


