
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище» 

___________ В.О.Камишанська 

05 жовтня 2020 року 

 

 

 

План заходів 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» 

щодо організації роботи з обдарованою молоддю 

на 2020-2023 роки 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

І. Організаційна робота 

1 
Скласти плани роботи з обдарованими 

учнями. 

щорічно 

до 28.09. 

Викладачі, 

бібліотекар, 

керівники гуртків 

2 

Провести інструктивно-методичні 

наради щодо планування роботи з 

обдарованими учнями. 

25.09.2020, 

06.10.2020; 

та щорічно 

вересень-

жовтень 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Русанова О.І., 

методист 

3 

Ввести в план засідань методичних 

об’єднань, циклових комісій та 

обговорити питання щодо формування 

професійної готовності педагогів до 

роботи з обдарованими учнями. 

13.10.2020 

Керівники 

методичних 

об’єднань, 

циклових комісій 

4 

Провести засідання педагогічної ради 

з обговорення проблем, здобутків та 

перспектив роботи щодо розвитку 

обдарувань здобувачів освіти. 

квітень 2021 

червень 

2023 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Русанова О.І., 

методист 

5 

Підготувати творчий звіт про роботу з 

обдарованими учнями за результатами 

навчального року. 

щорічно 

до 10.06. 

Керівники 

методичних 

об’єднань, 

циклових комісій, 

гуртків та 

спортивних 

секцій. 
  



6 
Оновлювати банк даних обдарованих 

учнів. 

щорічно 

до 15.10. 

Русанова О.І., 

методист, 

керівники груп 

ІІ. Нормативно-правова база 

7 

Поновлювати каталог нормативно-

правових та навчально-методичних 

матеріалів щодо організації роботи з 

обдарованою молоддю (електронний 

контент). 

постійно 
Русанова О.І., 

методист 

8. 

Опрацьовувати нормативно-правові 

документи щодо роботи з 

обдарованими учнями 

постійно 

Русанова О.І., 

методист, 

керівники 

методичних 

об’єднань, 

циклових комісій 

ІІІ. Підвищення рівня науково-методичного забезпечення 

педагогічних працівників 

9 

Провести анкетування педагогічних 

працівників: 

- Методичні аспекти роботи з 

обдарованими учнями. 

- Сучасні форми і методи роботи з 

обдарованими учнями. 

- Використання ІКТ у роботі з 

обдарованими учнями. 

 

 

до 

13.10.2020 

до 

15.10.2021 

до 

15.10.2022 

Русанова О.І., 

методист, 

керівники 

методичних 

об’єднань, 

циклових комісій 

10 

Забезпечити участь педагогічних 

працівників у майстер-класі 

«Використання сучасних ІКТ у роботі 

з обдарованими учнями». 

17.11.2022 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР 

11 

Забезпечити проведення тренінгових 

занять для педагогічних працівників: 

- Формування професійної 

готовності педагогів до роботи з 

обдарованими учнями. 

- Визначення рис обдарованості 

учнів. Створення системи 

роботи з обдарованими учнями. 

- Механізми розвитку творчого 

потенціалу педагогів у роботі з 

обдарованими учнями. 

 

 

 

листопад 

2020 

 

листопад 

2021 

 

листопад 

2022 

Русанова О.І., 

методист, 

Острівна О.В., 

практичний 

психолог 

  



12 

Долучитися до інноваційного проєкту 

«Педагогічна майстерність у роботі з 

обдарованими учнями», спрямованого 

на виявлення та розвиток обдарувань 

здобувачів освіти. 

листопад 

2020 – 

червень 

2022 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР,  

Русанова О.І. 

методист, 

Острівна О.В., 

практичний 

психолог 

13 

Провести фестиваль творчих ідей 

«Творчий викладач – обдарований 

учень» (презентація досвіду роботи з 

обдарованими учнями). 

лютий-

березень 

2023 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР,  

Русанова О.І., 

методист 

14 

Забезпечити включення у колективні 

форми методичної роботи проведення 

засідань педагогічної, методичної 

ради, методичних об’єднань, циклових 

комісій, психолого-педагогічних 

семінарів, відкритих позаурочних 

заходів, присвячених виявленню та 

розвитку обдарованих учнів. 

щорічно 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР, 

Русанова О.І. 

методист, 

Острівна О.В., 

практичний 

психолог 

15 

Забезпечити методичний супровід 

педагогів при підготовці їх матеріалів 

з досвіду роботи з обдарованими до 

публікації у періодичних виданнях, до 

участі у представницьких заходах, для 

розміщення у соціальних мережах з 

метою презентації та популяризації 

кращих методичних ідей. 

щорічно 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР, 

Русанова О.І., 

методист 

ІV. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для їх розвитку 

16 

Проводити анкетування учнів І курсу 

для виявлення інтелектуальних, 

творчих та спортивних здібностей 

здобувачів освіти. 

щорічно 

до 01.10. 

практичний 

психолог 

Острівна О.В., 

керівники 

навчальних груп 



17 

Провести практичні заняття для учнів:  

Острівна О.В., 

практичний 

психолог 

«На шляху до творчості»: 

- Розвиток творчості та 

креативності 

- Мій життєвий успіх 

листопад-

грудень 

2020 

«Лідерські здібності та успіх»: 

- Лідер в собі 

- Мистецтво публічного виступу 

листопад-

грудень 

2021 

 

«Пізнай себе самого»: 

- Підвищення впевненості в собі 

- Самопізнання – шлях до успіху 

листопад-

грудень 

2022 
 

18 

Забезпечити участь здобувачів освіти 

у Всеукраїнських, міжнародних 

учнівських олімпіадах, 

інтелектуальних конкурсах, 

спортивних змаганнях тощо. 

щорічно, 

згідно з 

графіком 

заходів 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

19 

Забезпечити участь у І Форумі 

обдарованих учнів закладів П(ПТ)О 

області. 

квітень-

травень 

2021 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

20 

Долучити здобувачів освіти до роботи 

обласної Школи обдарованої 

учнівської молоді закладів П(ПТ)О 

області «Інтелект». 

з вересня 

2021 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

V. Моніторингові дослідження 

21 

Забезпечити проведення 

моніторингових досліджень: 
  

- Результативність участі здобувачів 

освіти у представницьких заходах 

(олімпіади, конкурси, змагання). 

щорічно 

до 10.07. 

Сорокіна Т.В., 

заступник 

директора з НМР, 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР, 

Русанова О.І., 

методист, 

керівники 

методичних 

об’єднань, 

циклових комісій, 

- Виконання планів роботи 

педагогічних працівників щодо 

роботи з обдарованими учнями 

(бібліотека, гуртки, спортивні 

секції). 

квітень-

травень 

щорічно 

- Роль методичного кабінету в 

організації роботи з обдарованими 

учнями. 

 

жовтень-

листопад 

2021 



- Забезпеченість закладу освіти 

навчально-методичною, 

навчально-виховною 

документацією щодо роботи з 

обдарованою молоддю. 

жовтень-

листопад 

2022 

гуртків, 

спортивних секцій 

- Оприлюднення на сайті училища 

результатів організації та 

проведення роботи з обдарованою 

учнівською молоддю. 

щорічно 

до 01.06. 

 

 

 

Заступник директора з НМР     Т.В.Сорокіна 


