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План заходів  

з реалізації  програми  «Обдаровані діти» (2016-2020рр)  

Великомостівського ОЗЗСО  І-ІІІ ступенів 
2018-2019 н.р.  

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

реалізації 

Виконавці Відповідальний 

1. Інформаційно-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

1.1. Створити банк даних про вчителів, керівників 

гуртків, які результативно працюють з 

обдарованими дітьми та є авторами ППД. 

червень 

2019р. 

Райта О.Б., 

Грицай Н.М. 

Струк І.М. 

Пальцева І.В, 

1.2. Створити інформаційно-методичний банк для 

роботи з обдарованими дітьми: 

- каталог науково-методичної та 

методичної літератури; 

- каталог Інтернет-ресурсів; 

- каталог ППД; 

- банк методичних доробок педагогів 

- каталог Інтернет-ресурсів. 

грудень 

2018 р. 

Салик С.М. Пальцева І.В. 

2. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей та роботи з обдарованими дітьми 

2.1. Здійснювати психолого-педагогічний супровід 

та соціальний патронаж обдарованих дітей 

протягом 

року  

практичний 

психолог 

Дмитришин 

М.В. 

Гладка О.М. 

2.2. Впроваджувати в практику систему ранньої і 

поетапної діагностики та своєчасного 

виявлення обдарованих дітей. 

Провести апробацію методик і програм, 
спрямованих на виявлення та розвиток 
здібностей та нахилів обдарованих учнів. 

Застосовувати поглиблену психолого-

педагогічну діагностику ступеня та якісного 

показника обдарованості дитини. 

І семестр практичний 

психолог 

Дмитришин 

М.В. 

Гладка О.М. 

2.3. Створити базу анкет та методик для роботи з 

виявлення та підтримки обдарованих учнів. 

Здійснювати психолого-педагогічний супровід 

та соціальний патронаж обдарованих дітей. 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

Дмитришин 

М.В. 

Гладка О.М. 

3. Модернізація процесу виявлення,  навчання та розвитку обдарованих дітей 

3.1. Провести моніторинг діючих регіональних, 

всеукраїнських, міжнародних Інтернет-

олімпіад та Інтернет-конкурсів, проектів та 

ознайомлювати з їх переліком педагогів та 

учнів. 

до червня 

2019р. 

Пальцева І.В. Пальцева І.В. 

3.2. Провести наукову конференцію 

старшокласників 

квітень 

2019р. 

Пальцева І.В. Пальцева І.В. 

3.3. Оновити банк даних науково-дослідних робіт.  протягом Салик С.М. Пальцева І.В. 
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року  

3.4. Організувати виставки робіт обдарованих 

учнів закладу  

протягом 

року 

Райта О.Б., 

Грицай Н.М. 

Струк І.М. 

Пальцева І.В. 

3.5. Запровадити проведення Дня науки у закладі. Травень 

2019р. 

Пальцева І.В. Пальцева І.В. 

3.6. Організовувати тематичні виставки 

персональних робіт обдарованих  учнів 

протягом 

року. 

Пальцева І.В. Стадницька Г.Т. 

3.7. Практикувати сучасні форми дистанційної 

освіти старшокласників. Організовувати 

майстер-класи з питань підготовки учнів до 

ЗНО. 

Протягом 

року 

Головко Н.Г. Пальцева І.В. 

3.8. Продовжувати практику проведення 

інтелектуальних змагань для молодших 

школярів («Найрозумніший» та ін.) 

Березень 

2019 

Балко О.І. Пальцева І.В. 

4. Інноваційна діяльність 

4.1. Організувати інноваційну діяльність учителів-

методистів з проблем використання сучасних 

технологій у роботі з обдарованими дітьми. 

Жовтень 

2018  р.  

Райта О.Б. Стадницька Г.Т. 

4.2. Взяти участь у районному конкурсі авторських 

програм, методичних розробок вчителів, 

психологів на виявлення та розвиток 

обдарованих дітей і молоді. 

листопад –

березень 

2019 р.  

Райта О.Б., 

Грицай Н.М. 

Струк І.М. 

Пальцева І.В. 

4.3. Продовжити роботу закладу  в системі роботи 

з проблеми "Обдарована дитина" (Інноваційна 

діяльність закладу):«Клубна робота в закладі » 

листопад-

березень 

 2019р.  

Пальцева І.В. Стадницька Г.Т. 

5. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей 

5.1. Популяризувати здобутки обдарованих дітей 

через місцеві ЗМІ, на сайті закладу 

протягом 

року  

Цюпа Н.А.  Пальцева І.В. 

5.2. Поширювати інформацію про здобутки 

обдарованих учнів в соціальних мережах 

протягом 

року 
Крук О.Б. Пальцева І.В. 

5.3. Провести конкурс на кращого учня року у 

різних номінаціях. Розробити методичні 

рекомендації «Конкурси на кращого учня  в 

закладі» 

Травень 

2019 р.  

Пальцева І.В. Пальцева І.В. 

5.4. Провести свято вшанування обдарованих учнів 

на рівні громади міста 

Червень, 

липень  

2019 р. 

Пальцева І.В. Пальцева І.В. 

5.5. Провести роботу з залучення органів місцевого 

самоврядування до стимулювання обдарованих 

учнів 

протягом 

року 
Стадницька 

Г.Т. 

Стадницька Г.Т. 

6. Моніторинг виконання програми. 

6.1. Створити аналітичний електронний збірник 

«Обдарована дитина»: аналітичні матеріали 

результатів роботи з обдарованими дітьми 

закладу  

грудень, 

травень 

2019 р.  

Пальцева І.В. Пальцева І.В. 

6.2 Провести засідання методичної ради закладу  з 

питань планування та виконання заходів 

програми у 2018-2019н.р. 

червень 

2019р. 

Головко Н.Г. Головко Н.Г. 

 


