
Реалізація проекту роботи з обдарованою молоддю 

На рівні керівництва школи 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Термін 

Відмітка про 

виконання 

1. Робота координаційної  групи щодо реалізації 

проекту (засідання) 

1 раз на місяць  

2. Оновлення та  нормативно-правової бази За мірою 

надходження 

документів 

 

3. Включення до варіативної частини 

навчального плану спецкурсів та 

факультативів 

При складанні 

робочого 

навчального 

плану 

 

4. Відстеження результатів та звіт щодо 

реалізації проекта 

2 раза на рік  

5. Узагальнення результатів (за звітами) щодо 

реалізації проектів, визначення подальшої 

траекторії дій  (поточних завдань, корекція 

змісту тощо) 

1 раз на рік  

6. Запезпечення педагогічного та психологіч-

ного моніторингу обдарованих та здібних 

дітей.  Корекція бази даних учнів 

Упродовж 

навчального року. 

Вересень 

 

7. Заохочення дітей, які мають вагомі 

результати за підсумками року (перемоги, 

участь тощо) 

За планом 

церемоній 

нагородження 

 

8. Забезпечення презентацій досягнень учнів з 

метою  подальшої мотивації до творчої та 

інтелектуальної діяльності 

За мірою 

отримання 

інформацій про 

перемоги 

 

9. Встановлення та підтримання зв’язків з 

престижними ВНЗ міста щодо подальшого 

навчання обдарованих та здібних дітей та 

залучення викладачів ВНЗ до роботи з 

обдарованими дітьми 

За термінами угод 

про спвпрацю 
 

 

На рівні професійної освіти педагогів 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Термін 

Відмітка про 

виконання 

1. Робота проблемних, творчих груп 

(визначення тематики засідань та алгоритму 

дій) 

За планом 

засідань 
 

2. Оновлення банку методичних матеріалів  про 

досвід роботи з обдарованими учнями (у 

райо-ні, місті, області, Україні та інших 

країнах) 

За мірою 

надбання 
 

3. Організація семінарів-практикумів, педнарад, 

науково-практичних конференцій за 

напрямком роботи з обдарованими 

2 рази на рік    

4. Участь у Міжнародній програмі обміну 

досвідом вчителів TIPD 

За термінами 

програми 
 

5. Створення авторських програм щодо роботи з За потребою  



обдарованими дітьми 

6. Розробка діагностичних методик відстеження 

резутативності роботи з обдарованими та 

здібними учнями, методик роботи, 

застосування ефективних методів та форм 

роботи тощо 

За потребою  

7. Консультування вчителів – предметників, 

керівників гуртків 

За графіком 

консультацій 
 

8. Випуск інформаційних бюлетенів за темою 1 раз на семестр  

 

На рівні психологічної служби школи 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Термін 

Відмітка про 

виконання 

1. Психологічні дослідження з метою виявлення 

обдарованих дітей 

За планом 

роботи ПС 
 

2. Психолічний супровід обдарованих та здібних 

учнів для формування стійкої мотивації щодо 

розвитку власних інтелектуальних та творчих 

здібностей 

За планом 

роботи ПС та 

класних 

керівників 

 

3. Психологічні тренінги та індивідуальні 

консультації для обдарованих дітей з метою 

покращення їхньої взаємодії з соціумом 

За потребою  

4. Індивідуальні консультації для батьків щодо 

виховання обдарованих дітей з урахуванням 

їхніх психологічних особливостей  

За потребою  

5. Семінари для вчителів-предметників та 

класних керівників щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми 

1 раз на семестр  

 

На рівні навчальної та позаурочної діяльності 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Термін 

Відмітка про 

виконання 

1. Організація дослідницької діяльності учнів травень, 

вересен-

жовтень  

 

2. Складання та реалізація  індивідуальних планів 

роботи з обдарованими дітьми 

вересень -

лютий 
 

3. Організація та забезпечення участі здібних та 

обдарованих дітей у олімпіадах, у конкурсі-захисті 

учнівських робіт МАН, конкурсах, творчих 

проектах всіх рівнів 

вересень - 

травень 
 

4. Підготовка та проведення церемонії вступу учнів  

до «Євроклубу» та організація участь у роботі  

За окремим 

планом 
 

5. Забезпечення участі у програмі обміну учнями 

Американських Рад FLEX 

За  термінами 

програми 
 

6. Упровадження на базі школи підготовки до 

екзаменів для Sprachdiplom 

За окремим 

алгоритмом 
 

7. Навчальні поїздки до англомовних та 

німецькомовних країн 

За наявності 

запрошень 
 

8. Організаціия творчих конкурсів «Кращий 

знавець…», «Брейн-ринг», «Учень року» тощо, 

літературно-художніх вечорів, шкільних вистав, 

За річним 

планом 

роботи ХСШ 

 



спортивних змагань тощо 

9. Конкурс творчих дослідницьких робіт, проектів за 

різноманітними напрямками у межах школи 

За річним 

планом 

роботи ХСШ 

 

10. Проведення днів, тижнів, декад науки та творчості За річним 

планом 

роботи ХСШ 

 

11. 

11.1. 

Організація та проведення: 

- науково-практичної конференцій учнів 

 

1 раз на рік 
 

11.2 - зустрічі з науковцями   За угодами  

11.3. - екскурсії до ВНЗ міста За окремим 

планом 
 

11.4. - зустрічі та спільні засідання з членами наукових 

учнівських товариств інших шкіл   

1 раз на рік  

12. Робота клубів, гуртків за інтересами, спортивних 

секцій 

За розкладом  

13. Робота на базі шкільного літнього оздоровчого 

табору «Англійські канікули» 

Червень   

 

 


