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Заходи 

щодо організації роботи з обдарованими та  талановитими учнями в 

Яснопільщанському навчально-виховному комплексі 

 у 2018 – 2019 навчальному році 

 

 
№ 

з\п 

Захід Термін виконання Відповідальний 

1 Здійснювати ранню і поетапну 

діагностику та своєчасне виявлення 

обдарованих дітей і молоді різних 

вікових категорій. 

Постійно Заступник 

директора з НВР 

2 Поновити шкільний банк даних 

«Обдаровані діти». 

До 20 вересня 

2018  

Заступник 

директора з НВР 

3 Провести І етап турніру для творчо 

обдарованих учнів 9 класу «Інтелектуал 

– 2019». 

Листопад 2018 Заступник 

директора з НВР, 

класний керівник 

9 класу 

4 Поновити матеріали стенду «Активісти 

шкільного життя». 

До 1 жовтня 2018 

року 

Педагог-

організатор 

5 Забезпечити соціально-психологічний 

супровід обдарованих дітей. 

Протягом року Практичний 

психолог 

6 Забезпечити проведення I етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та участь у II етапі. 

Жовтень-грудень  

2018  

Директор НВК 

7 Забезпечити участь обдарованих дітей 

у шкільних, районних, обласних, 

всеукраїнських конкурсах різного 

спрямування. 

Протягом року Директор НВК 

8 Організувати постійно діючі виставки 

учнівських робіт різного спрямування. 

Протягом року Заступник 

директора з НВР,  

Педагог-

організатор 

9 Проводити учнівські інтелектуальні 

ігри. 

Постійно Педагог-

організатор 

10 Розробити пам’ятку для педагогів щодо 

роботи з обдарованими дітьми. 

Грудень Заступник 

директора з НВР 

11 Організувати участь учнів у інтернет-

олімпіадах з основних наук. 

Протягом року Заступник 

директора з НВР 

12 Забезпечити матеріальне стимулювання 

педагогічних працівників, які 

Протягом року Директор НВК 



працюють з обдарованими дітьми. 

13 Розробити систему адресної підтримки 

обдарованих дітей, які є переможцями 

всеукраїнських олімпіад, конкурсів, 

турнірів. 

Протягом року Директор НВК 

14 Організовувати оздоровлення та 

відпочинок обдарованих та 

талановитих дітей. 

Протягом року Директор НВК 

15 Проводити урочисті заходи щодо 

вшанування обдарованих та 

талановитих учнів. 

Червень  Директор НВК, 

педагог-

організатор 

16 Пропагувати кращі наукові авторські 

розробки дидактичного, психолого-

педагогічного забезпечення освітнього 

процесу з обдарованими учнями. 

 

Постійно Заступник 

директора з НВР 

17 Забезпечувати популяризацію 

здобутків обдарованих учнів, 

висвітлювати їх досягнення в засобах 

масової інформації, веб-сайтах закладів 

освіти. 

Постійно Педагог-

організатор  

18 Сприяти участі педагогічних 

працівників, обдарованої учнівської 

молоді у міжнародних програмах, 

конференціях, конкурсах. 

Протягом року Директор НВК 

19 Сприяти участі учнів у роботі Малої 

Академії наук при обласному центрі 

позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю. 

Протягом року Директор НВК 

 
 

 

 

 
 


