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Про реалізацію заходів програми 

«Обдаровані діти Сокальщини»  

у 2015-2016н.р. 

 

Відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, 

„Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про молодіжні та 

дитячі громадські організації”, „Про охорону дитинства”, «Про основні 

засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді в Україні» одним із 

стратегічних напрямків розвитку освіти є робота з обдарованими дітьми. 

На засіданні колегії відділу освіти 24 грудня 2016 року схвалено 

програму «Обдаровані діти Сокальщини» (2016-2020рр). На засіданні 

педагогічної ради НВК 04.01.16р. (протокол №1) затверджено план заходів з 

реалізації районної програми «Обдаровані діти Сокальщини» у 

Великомостівському НВК  

Пріоритетними  напрямками роботи з обдарованими дітьми у 2015-

2016н.р. визначено: 

• удосконалення управління та методичного супроводу  роботу з 

обдарованими дітьми, в тому числі – через розширення сфери 

партнерства, мережеву взаємодію; 

• підвищення якості психологічного супроводу роботи з обдарованими 

дітьми; 

• удосконалення змісту, форм та методів роботи з раннього виявлення та 

розвитку обдарованості у дітей дошкільного віку; 

• створення системи дієвих заходів з підготовки педагогів до роботи з 

обдарованими дітьми; 

• проведення заходів  обдарованими дітьми, які навчаються за 

інклюзивною та індивідуальною формою навчання; 

• розвиток  учнівської ініціативи та самоврядування, волонтерства; 

• впровадження нових пріоритетних напрямків сфери позакласної 

діяльності («Школа безпеки», «Медіа-освіта»), розвиток 

альтернативних учнівських об’єднань, модернізація гурткової роботи; 

• вироблення моделей літніх мовних таборів; 

• підтримка заходів в рамках співпраці з благодійними фондами; 

• активізація та популяризація досягнень науково-дослідної роботи, 

розширення мережі наукових товариств; 
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• посилення єроінтеграційного аспекту у роботі з обдарованими дітьми; 

• впровадження акцій та заходів з популяризації досягнень обдарованих 

учнів серед громадськості та кращого досвіду як окремих педагогів, так 

і колективів. 

В рамках програми «Обдаровані діти Сокальщини (2016-2020рр.) у 2015-

2016н.р.:  

- удосконалено роботу над написанням і захистом учнівських 

дослідницьких робіт; 

- ведеться електронно-інформаційний банк «Обдарованість»; 

- ведеться системна робота над створенням учнівських портфоліо як 

засобу моніторингу розвитку дитини; 

- відбувається забезпечення методичного супроводу роботи з 

обдарованими дітьми. 

Члени творчих груп «Олімп» - виявлення, підтримка та розвиток 

обдарованих  дітей з метою самовдосконалення особистості», керівник – 

Райта О.Б.; «Талан» - кер. Грицай Н.М., «Шанс» - кер. Струк І.М. 

розробляють різні методичні матеріали, посібники, рекомендації по 

організації роботи з обдарованими учнями. 

Запроваджено постійне висвітлення результативності роботи з 

обдарованими дітьми у ЗМІ, на сайтах округу і НВК, стенді у центрі міста, 

діє постійна рубрика «Обдаровані діти» у газеті «Шкільний кур’єр»  

- Впроваджуються нові освітні технології в роботі з обдарованими 

дітьми в контексті допрофільного, профільного навчання та впровадження 

пріоритетних напрямків роботи 

- Організовується науково-методичний та психолого-педагогічний 

супровід роботи з обдарованими дітьми (творчі групи вчителів, психолого-

педагогічні семінари, робота над створенням програм для курсів 

факультативів, гуртків, методичних розробок) 

- створено каталог педагогічної літератури з проблеми «Робота з 

обдарованими дітьми» 

- створено банк нормативно-правових документів з питань роботи з 

обдарованими дітьми 

Проводиться діагностика обдарованих дітей (діагностування «Визначення 

обдарованості», анкетування класних керівників, опитування батьків «Чи 

допомагаєте ви своїй дитині стати обдарованою?»). проведено круглий стіл з 

педагогами 4-9кл. з елементами тренінгу на тему: Сучасний і реальний учень: 

який він?». Залучаються учні до реалізації цільових проектів з пріоритетних 

напрямків. Створено учнівські об’єднання: клуб «Закон і ми», «Євроклуб», 

«Здорове майбутнє», «Ерудит»; товариство «Молода Просвіта». Талановиті 

діти залучені до занять в шкільних (13) гуртках, школи мистецтв, Будинку 

творчості, Сокальського відділення МАН ( секція фізики, економіки)   

Створено систему стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих 

дітей: 

• виставки творчих робіт 

• виставки науково-дослідних робіт 



• інформаційний стенд по досягненню учнів 

• грамоти переможцям шкільних етапів конкурсів 

• премії, нагороди 

• титул «Кращий учень року» 

• висвітлювання результативності роботи 

• висадка дерев на «Алеї майбутнього» 

У НВК з метою забезпечення підтримки обдарованої молоді створено 

умови для розвитку творчого інтелектуального та духовного розвитку, а 

саме: 

- участь у конкурсах різного рівня 

- співпраця з позашкільними закладами 

- розширення мережі спецкурсів, факультативів, гуртків. 

У нас сформувалась і діє система навчання обдарованих дітей:  

- шкільні заняття 

- групові заняття: спецкурси, консультації, гурткові заняття, 

факультативи 

- індивідуальні заняття: консультації, підготовка доповідей, написання 

рефератів, науково-дослідних робіт 

- участь у предметних олімпіадах,  турнірах, конкурсах 

- участь в учнівських проектах    

- науково-дослідна робота  в структурі МАН 

Напрацювання наших вихованців у 2015-2016н.р. 

Протягом 2015-2016н.р. учні НВК взяли участь більш ніж у 40 конкурсах, 

змаганнях, турнірах, понад 725 учасників, більше  90  переможців і 210 

призерів 

У списку обдарованих дітей НВК більше 200 учнів: 28 переможців та 

призери районних предметних олімпіад, 5 переможців та призерів обласних 

олімпіад  

Обласний турнір юних фізиків (ІІ місце) обласний етап 

Головко І., Джура М., Збишко Н., Рудий В., 11кл., Чорній Н., Савіцька І., 9кл. 

(кер. Кірик Ю. І.) 

Обласний турнір юних економістів 

(ІІІ місце) обласний етап 

Малицький Б.,Ковальовська М., Чернюх Р., 11-Бкл., Крук В., 11-Акл., 

Малицька І.,9-Бкл. (кер. Біловус О.М.) 

Участь учнів у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах 

• Колосок осінній – 128 учасників: 55 – золотих, 64 – срібних сертифікатів 

• Кенгуру -211 учасників: 33 – відмінних, 30 – добрих сертифікатів 

• Грінвіч -  82 учасники: 21 – золотий, 18 – срібних, 1 – бронзовий 

сертифікатів 

• Бобер – 29 учасників: 1 - відмінний, 27 – добрих сертифікатів 

• Геліантус – 26 учасників: 1 абсолютний переможець, 1 - диплом І ступеня, 

1- диплом ІІ ступеня, 1 – диплом ІІІ ступеня 

Призер Всеукраїнської олімпіади з історії 



Боберська Наталія (11-Бкл.) – ІІ місце 

Вчитель: Затхей Ірина Володимирівна 

Призери обласних олімпіад 

І місце 

Боберська Наталія (11-Бкл)- історія 

Вчитель: Затхей Ірина Володимирівна 

ІІ місце 

Боберська Наталія (11-Бкл.)-  

українська мова та література 

Вчитель: Райта Оксана Богданівна 

Пилипчук Ігор (10-Бкл)-історія 

Вчитель: Головко Надія Григорівна 

ІІІ місце 

Савіцька Ілона(9-Бкл.)-біологія 

Вчитель:Безручко Любов Степанівна  

Савіцька  Ілона(9-Бкл.)-християнська етика 

Вчитель: Балко Олександра Ігорівна  
Участь учнів НВК в екологічних конкурсах 

1. Конкурс-огляд на краще озеленення навчального закладу: Занько С.,10кл.-

ІІ-К 

2. Конкурс-виставка “Природа і фантазія” – районний етап: Кошман Л., 

11кл.- Ім., Личко В., 5кл.-ІІ м., Плюта В.,8кл.-ІІм., Голод Н.,10кл.-ІІм., Карпів 

В.,3кл.-ІІм. 

3. Всеукраїнський  юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста»: Антонюк 

І.,9кл.-Ім. 

Участь учнів НВК в конкурсах НДР 

1. Обласний конкурс екологічних проектів «Дотик природи-2016»:Занько 

С.,10кл.-ІІІм. 

2.Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт «Юний 

дослідник» обласний етап: Безручко Л., Нечипорук О., 5кл.-ІІм.(кер.Безручко 

Л.С.) 

3. Конкурс-захист НДР (МАН): фізика–Джура М.,11кл.-ІІм. (кер. Кірик Ю.І.), 

екологія- Більо О.,11кл.,-ІІІм., (кер. Занько Н.В.), економіка –Малицька 

І.,9кл.-ІІІм. (кер. Біловус О.М.) 

Участь учнів НВК в конкурсах 

1. Районний дитячо-юнацький фестиваль “Сурми звитяги”: Рачинський 

А.,11кл. - І м. 

2. Конкурс знавців укр. мови ім. П. Яцика районний етап: Боберська Н., 11кл. 

- І м., Шийка О.,6кл.-ІІ м. 

обласний етап: Боберська Н., 11кл.-ІІІ м. 

3. Фотоконкурс «Мої перші сто днів у школі»: Навроцький Р.,1кл.-І,ІІм., 

Гаврилюк Д.,1кл.-ІІм., 1-Бкл.-ІІІм. 

4. Інтернет-олімпіада з хімії: Чопик А., 8кл.-ІІІм. 



5. Інтернет-олімпіада з біології: Малицька Г.,9кл.-ІІІм. 

6. КВК «ЮІР» ІІ м. – команда з 11 учнів 

7. Міжнародний конкурс “Ким я хочу бути? Як я цього досягну?”: Калініна 

М., Сенюк О., Рудий В.,11кл.-ІІм., Лев В., Чех Т., Савіцька О., Крук В.11кл.-

ІІІм. 

8. Міжнародний конкурс “Ким я хочу бути? Як я цього досягну?”: Калініна 

М. 11кл.-Ім., Лев В., Чех Т., Головко І., Савіцька О., Крук В.11кл.-

ІІм.,Савіцька О., Зварич О., Крук О.,11кл.-ІІІ м. 

9. Районний конкурс «У світі цікавих проектів»: Савіцька С.,2кл.-ІІм.,Куць 

Д.,2кл. -ІІм., Возьна Х.,3кл.-ІІІм.,4-Акл.-ІІм.,1-Б,3-Акл.-ІІІм. 

10. Фестиваль-конкурс мистецтв для дітей та юнацтва „Різдвяні канікули-

2016": 2-Бкл. (9уч.) – Ім. 

11. Обласний конкурс «Цікава астрономія»: Карпів Ю., 4кл.-ІІм. 

12. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді ім. 

Т.Шевченка районний етап: Вільчик О., 7кл.-Ім., Нечипорук О.,5кл.-ІІІм. 

13. Інтелектуальний конкурс "Я маленький ерудит" серед учнів 2 класів 

Великомостівського ОО: Крихта Д.,2кл.-Ім., Данилюк Ю.,ІІм., Іванова 

А.,2кл.-ІІІм. 

14. Краєзнавчий конкурс на кубок «Молода Просвіта» «Львівщина – наш 

рідний край»: Савіцька І., Малицька І., Чорній Н., Макух Х., 9кл.-І,ІІІм. 

Навроцький П., Яремчук А., Калинівська А., Нікітюк А., Мазур І., Минів В., 

Чопик А.,8кл.-І,ІІм. 

15. Районний форум ШЕКів: Савіцька І., Малицька І., Годісь І., Макух Х., 

9кл.-І-ІІм. 

16. Обласний конкурс «Євроквест»: Савіцька І., Малицька І.,Годісь І., Макух 

Х., 9кл.-Ім. 

У програмі «Обдаровані діти Сокальщини» визначені завдання щодо 

удосконалення системи науково-дослідної діяльності учнів через 

впровадження курсів з навчання з основ наукових досліджень, використання 

у НВП сучасних технологій, які формують навики наукової діяльності. У 

НВК організована та вдосконалюється система НДР учнів – системна, 

керована діяльність пов’язана з науковою діяльністю, захистом наукових 

робіт, залученням наукових праць учнів до участі у різноманітних конкурсах: 

захист науково-дослідницьких робіт, «Історія міст і сіл України», «Моя 

Батьківщина – Україна», «Я з повстанського роду», Всеукраїнський конкурс 

дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний 

дослідник», конкурс екологічних проектів «Дотик природи-2016». Цього 

навчального року учні НВК написали 6 НДР: історії – 1,  економіки – 1, 

біології – 3, фізики – 1. Написання НДР вимагає багато часу, зусиль і 

самостійної роботи дитини та вчителя. Тому організацію роботи з ОД по 

написанню НДР має бути планомірною, поступовою і систематичною.     

Виходячи з вищевикладеного  

    НАКАЗУЮ:  

1. Заступнику директора з НВР Пальцевій І.В.: 



1.1. Провести аналіз результатів виконання Програми у 2015-2016н.р. 

видати наказ, спланувати заходи по роботі з обдарованими дітьми в 

річному плані роботи НВК     до 30.05.16р. 

1.2. Оновити каталог наукових робіт учнів НВК та розмістити його на 

сайті НВК та округу       до 01.06.16р. 

1.3. Організувати інноваційну діяльність з проблем удосконалення 

роботи з обдарованими дітьми  та здійснювати їх науково-

методичний супровід        

 протягом 2016-2017н.р. 

1.4. Пропагувати кращі методичні розробки, дидактичні, психолого-

педагогічні матеріали вчителів НВК щодо роботи з обдарованими 

дітьми  в рамках методичних заходів та на сайті НВК     

 протягом 2016-2017н.р. 

1.5. Поповнювати  шкільний банк даних „Обдарована дитина”   

щомісяця 

2. Заступнику директора з НВР Головко Н.Г. передбачити в плані 

методичної роботи питання навчання та виховання обдарованих учнів в 

умовах  впровадження нових державних стандартів та програм, в 

контексті реалізації  компетентнісного підходу до навчання 

         серпень-вересень 2016р. 

3. Заступнику директора з НВР Гладкій О.М. здійснювати дієвий контроль 

за станом роботи з обдарованими дітьми на заняттях гуртків.   

         протягом 2016-2017н.р. 

3.1. Класним керівникам 1-11кл. активізувати роботу з обдарованими 

дітьми (проводити анкетування нахилів, інтересів учнів; 

практикувати  індивідуальні плани розвитку обдарованих учнів; 

налагоджувати різні форми  співпраці з батьками  обдарованих 

учнів)          протягом 2016-2017н.р. 

4. Керівникам творчих груп вчителів Райті О.Б., Грицай Н.М., Струк І.М.: 

4.1. Активізувати роботу по здійсненню інформаційно-методичного 

супроводу роботи з обдарованими дітьми, залученню їх до 

різноманітних конкурсів    протягом 2016-2017н.р. 

4.2. Здійснювати інформаційно-методичний супровід роботи з 

обдарованими дітьми відповідно  до плану роботи НВК. 

4.3. Спланувати роботу з обдарованими дітьми у 2016-2017н.р. до 

01.09.16р.  

5. Керівникам клубів «Закон і ми» Лободі М.Я., «Здорове майбутнє» 

Малицька О.Я., «Юний еколог» Безручко Л.С., євроклубу Балко І.Б.: 

5.1. Узагальнити результати роботи з обдарованими дітьми у 2015-

2016н.р. у вигляді презентацій, творчих звітів, методичних 

рекомендацій та посібників та розмістити на сайті НВК до 

01.06.16р. 

5.2. Спланувати роботу з обдарованими дітьми у 2016-2017н.р. до 

01.09.16р. 



6. З метою виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів 1-4 класів 

спланувати роботу творчої студії молодших школярів до 01.09.16р.  

відп. Балко О.І., Возьна Г.І. 

7. Практичному психологу НВК Дмитришин М.В.: 

7.1. Розробити заходи по діагностиці та корекційній роботі з 

обдарованими дітьми      жовтень 2016р. 

7.2. Шляхом анкетування виявляти думки батьків учнів 9-10кл. щодо 

здібностей, сфери найбільшої успішності й кола інтересів їхньої 

дитини до 05.06.16р. 

 

 

Директор Великомостівського НВК   Стадницька Г.Т. 

 

З наказом ознайомлені: Дмитришин М.В    Головко Н.Г. 

Пальцева І.В.  Балко О.І.   Гладка О.М.  

Гаврилюк Н.І.  Кондратюк Л.Ф.  Заблоцька Н.С Боднар О.С. 

Боровець Г.І.  Грицай Н.М.  Іванісік Т.І.       Малицька О.Я. 

Більо І.В.   Білан Л.І.   Глюз М.І.  Райта О.Б. 

Іванух Н.В.   Балко І.Б.   Васько О.Я. Лобода М.Я. 

Андросюк Л.Я   Гняда Н.В.   Кірик Н.І.  Габіт Г.Г. 

Музика Г.В.  Гупало О.Б.  Зварич І.М.  Занько Н.В. 

Кузьма У.С.    Галятовська Н.Б   Шийка М.М. Возьна Г.І. 

Безручко Л.С.  Струк І.М.   Біловус О.М. Небожук І.І. 

 


