
4.1. Пошук і виявлення обдарованих дітей 

№ з/ 

п 

Зміст Терміни Відповідальні 

1 2 3 4 

1. Забезпечити реалізацію системи виявлення 

обдарованих дітей, які вступають до 

Ізюмського професійного ліцею . 

2013-2018 

р.р. 

Практичний психолог, 

методисти  

2. Для виявлення нахилів і здібностей дітей 

накопичити відповідні тести і програми. 

2013-2014 

н.р. 

Психологічна служба, 

методисти 

3. Познайомити педагогічних працівників  з 

тестами, впроваджувати їх у практику роботи 

для визначення рівня знань учнів. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна служба, 

методисти 

4. Проводити оцінку інтелектуального розвитку 

дітей на основі психолого- аналітичних 

тестів. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна служба, 

методисти 

5. 3 метою виявлення здібної та обдарованої 

учнівської молоді проводити в групах: 

 Ліцейні та обласні олімпіади з базових 

предметів; 

 конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт з основних 

предметів; 

 конкурси знавців рідної мови ім. Петра 

Яцика, "Колосок", "Левеня", "Бобер", 

"Грінвіч", "Сонечко", Тараса Шевченка.  

 турнір винахідників та 

раціоналізаторів; 

 предметні декади; 

 конкурси ерудитів; 

 конкурси-виставки учнівських робіт 

художньої творчості та декоративно-

ужиткових видів мистецтва тощо; 

 майстер-класи; 

 конкурси професійного майстерності. 

Щорічно Заступник директора з 

НВР, заступник 

директора з НР, 

методисти 



6. Вести інформаційний банк даних 

"Обдарованих дітей", що містив би: 

 дані про особливо обдарованих дітей; 

 дані про учасників  предметних 

олімпіад та конкурсу-захисту науково 

дослідницьких робіт; 

 дані про учасників обласних конкурсів 

естетичного спрямування та 

спортивних змагань; 

 дані про вчителів , майстрів 

виробничого навчання та керівників 

гуртків, які працюють з обдарованими 

дітьми; 

 

 Психологічна служба, 

викладачі, методисти. 

 оригінальні програми роботи з 

обдарованими дітьми, укладені 

педагогами. 

    

 Визначення учнів на основі тестових 

робіт для навчання в секціях МАН 

  7. Щорічно                      Психологічна служба, 

викладачі, методисти 

8. Сприяти залученню обдарованих дітей 

до участі в конкурсних відборах для 

навчання в ліцеї. 

               Щорічно  Адміністрація ліцею 

 

4.2. Організація соціально-психологічного забезпечення 

№ з/ 

п 

Зміст Терміни Відповідальні 

1 2 3 4 

1. Забезпечити реалізацію системи виявлення 

обдарованих дітей у навчальному закладі. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

2. Використовувати інноваційні психолого- 

аналітичні тести для виявлення і оцінки 

коефіцієнту інтелектуального розвитку дітей. 

Щорічно Психологічна 

служба,методисти 

3. Створити та постійно поповнювати банк 

методик щодо виявлення особливостей 

розвитку здібних та обдарованих дітей. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

 



4. Здійснювати психологічний супровід роботи із 

здібними та обдарованими учнями шляхом 

організації та проведення у закладі заходів з 

учнями, їх батьками, педагогами. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

5. Проведення заходів по забезпеченню 

готовності педагогів до роботи зі здібними та 

обдарованими учнями (психолого-педагогічні 

семінари, тренінги, консультації тощо). 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

6. Система роботи з питань підтримки розвитку 

обдарованих і здібних дітей у сім’ї. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

7. Психологічна просвітницька робота з батьками 

здібних та обдарованих учнів. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

8. Проводити психодіагностичну роботу по 

вивченню особливостей пам’яті, уваги, 

гнучкості мислення, домінуючих мотивів 

навчання ліцеїстів усіх груп із метою 

поповнення інформаційного банку 

«Обдаровані колегіанти». 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

9. Розробити комплекс соціально-психологічних 

заходів для адаптації новонабраних ліцеїстів у 

новому освітньому середовищі. 

2013-2018 

р.р. 

Психологічна 

служба,методисти 

 

4.3. Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей 

№ з/ 

п 

Зміст Терміни Відповідальні 

1 2 3 4 

1.  За допомогою індивідуального підходу до 

учнів забезпечити особистісна зорієнтований 

підхід у навчанні та вихованні обдарованих 

учнів. 

Постійно Педагогічний 

колектив 

2.  Проводити моніторинг використання годин 

варіативної частини навчального плану для 

розвитку творчих здібностей учнів ліцею. 

Щорічно Адміністрація 

ліцею. 



3.  Виділяти консультації для навчання 

обдарованих дітей за індивідуальними 

навчальними планами. 

Щорічно Адміністрація ліцею, 

викладачі,методисти, 

Заступник директора 

з НВР, заступник 

директора з НР, 

методисти 

4.  Проводити інтелектуальні змагання між 

обдарованими дітьми Ізюмського 

професійного ліцею. 

Щорічно Заступник директора 

з НВР,методисти 

5.  Для розвитку здібностей та схильностей обдарованих 

дітей ліцею забезпечити роботу «Евроклубу». 

                 Постійно                     Заступник директора 

з НВР,викладачі 

6.  Проводити свято вшанування учнів-

переможців міських, обласних та 

Всеукраїнських олімпіад, МАН, конкурсів, 

спартакіад «Гордість ліцею». 

Щорічно Директор ліцею 

7.  Проводити зустрічі ліцеїстів з видатними 

людьми, письменниками, митцями, 

науковцями та ін. 

Постійно Заступник директора 

з НВР,викладачі 

8.  Налагоджувати зв’язки з ВНЗ, творчими 

організаціями для залучення творчого 

потенціалу для роботи зі здібними та 

обдарованими дітьми. Укласти відповідні 

угоди про спільну діяльність. 

2013-2018 

р.р. 

Директор ліцею 

9.  Продовжувати міжнародну співпрацю щодо навчання та 

виховання обдарованих дітей 

                      Постійно                       Директор ліцею 

10.  еуСприяти налагодженню зустрічей обдарованої 

учнівської молоді з іншими колективами міста 

і області 

    20                2013-2018  

р.р.       

                     Директор 

ліцею,заступник 

директора з НВР 

11.  Залучати обдарованих учнів до навчання у 

секціях МАН; 

 

Щорічно Заступник директора 

з НР,методисти 



12.  Стимулювати працю педагогів, які підготували 

призерів III, IV етапів Всеукраїнських 

предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів конкурсу 

захисту науково-дослідницьких робіт. 

Щорічно Адміністрація 

ліцею 

13.  Проводити інтелектуальні ігри та вікторини 

між обдарованими дітьми ліцею. 

Щорічно Заступник директора 

з НР,викладачі, 

методисти 

14.  Розширити мережу гуртків в ліцеї  відповідно 

до запитів учнів на громадських засадах 

З 2014-2015 
н
.р. 

Адміністрація 

ліцею 

15.  Сприяти оздоровленню обдарованих дітей. Щорічно Адміністрація 

ліцею 
16.  Висвітлювати в засобах масової інформації 

творчі здобутки учнівської молоді, її участь у 

конкурсах, олімпіадах, оглядах, тощо. 

Постійно Заступник 

директора з 

НВР,викладачі, 

методисти 

17.  Висвітлювати здобутки учнів в газеті 

ліцеїст,сприяти публікації у науково-

популярних виданнях для дітей та юнацтва 

художніх збірок учнів, творів юних поетів, 

прозаїків, драматургів, науково-дослідницьких 

учнівських статей тощо. 

Щорічно Заступник 

директора з 

НВР,викладачі, 

методисти 

 

4.4. Науково-методичне забезпечення програми 

№ 

з/ п 

Зміст Терміни Відповідальні 

1 2 3 4 

1. Постійно поновлювати комплекс програм і 

планів для організації навчально-виховного 

процесу з обдарованими дітьми. 

Щорічно Викладачі, 

методисти 

2. Поновлювати каталог навчальних програм 

предметів поглибленого вивчення. 

Щорічно Викладачі, 

методисти 

3. Поповнювати каталог нормативно-правових 

та науково-методичних матеріалів. 

Щорічно Бібліотекар ліцею 



4. Вивчати досвід роботи з обдарованими дітьми 

в навчальних закладах області та міста. 

2013-2018 р.р. Методисти, 

учителі-

предмтеники 

5. Систематично проводити практичні і 

методичні конференції, засідання за круглим 

столом, диспути з питань роботи з 

обдарованими дітьми. 

Щорічно Заступник 

директора з 

НВР,методисти 

6. Проводити семінари з проблем розвитку 

творчих здібностей обдарованих дітей із 

залученням науковців та вчителів-

предметників. 

Щорічно Методисти 

7. Організувати педагогічний лекторій для 

батьків, що мають обдарованих дітей, з 

психології, педагогічної пропаганди. 

2013-2014 Психологічна 

служба 

8. Розробити рекомендації для батьків з 

виявлення і розвитку у дітей творчих 

здібностей. 

2014 Практичний 

психолог 

9. Розробити рекомендації для вчителів з 

виявлення і розвитку у дітей творчих 

здібностей. 

2013 Практичний 

психолог,методисти 

10. Надавати практичну допомогу викладачам у 

виявленні обдарованих дітей та роботі з ни 

ми 

Постійно Психологічна 

служба, методисти 

11. Використовувати мультимедійні засоби для 

навчання обдарованих дітей. 

Постійно Учителі-

предметники 

12. Розробити і постійно поновлювати каталог 

мультимедійного програмно-методичного 

забезпечення навчальних предметів. 

Щорічно Бібліотека, 

методисти 

14. Впровадити програмне комп'ютерне 

забезпечення з усіх навчальних дисциплін для 

роботи з обдарованими дітьми. 

Щорічно Методисти 



15. Впроваджувати дистанційне навчання з 

використанням відео лекцій та інтерактивних 

відео конференцій. 

2014-2015 

р.р. 

Адміністрація 

ліцею. 

16. Включити до програм постійно діючих 

семінарів методичних об’єднань учителів-

предметників питання, пов’язані з організа-

цією роботи з обдарованою молоддю. 

2013-2018 

р.р. 

Методисти 

 

4.5. Удосконалення творчого потенціалу вчителя,майстра виробничого навчання 

 

№ з/ 

п 

Зміст Терміни Відповідальні 

1 2 3 4 

1.  

 

Організувати науково-методичний супровід 

роботи з обдарованими дітьми, брати участь 

у науково-практичних конференціях, 

семінарах різного рівня, присвячених 

проблемам розвитку творчого потенціалу 

педагогів і учнів, упровадженню нових 

освітніх технологій. 

Щорічно Методисти 

2.  Сприяти залученню науковців до роботи з 

педагогічними працівниками, учнями, до 

наукового керівництва та консультування 

учнівських та учительських наукових робіт, 

проектів. 

Щорічно Адміністрація 

ліцею 

3.  Залучати педагогічних працівників до 

спеціальної підготовки до роботи з 

обдарованими дітьми через курси 

підвищення кваліфікації, семінари, тренінги. 

Щорічно Адміністрація 

ліцею 

4.  Забезпечувати участь педагогічних 

працівників у апробації експериментальних 

підручників, спрямованих на виявлення та 

розвиток здібностей учнів. 

2013-2018 

р.р. 

Методисти 

5.  Здійснювати моніторинг результативності 

роботи з обдарованими учнями. 

20 13-2018 

р.р. 

Адміністрація 

ліцею 



6.  Вивчати та впроваджувати в ліцеї нові 

педагогічні технології з оптимізації, ін-

тенсифікації, інтеграції навчання як умову 

успішної орієнтації в сучасному інформацій-

ному просторі. 

Щорічно Адміністрація 

ліцею, методисти 

7.  Проводити відстеження щодо подальшого 

навчання випускників ліцею переможців 

олімпіад, конкурсів обласного та 

Всеукраїнського рівнів. 

Щорічно Адміністрація 

ліцею 

8.   Відстежувати результати працевлаштування 

випускників ліцею.  

                          Щорічно  Адміністрація  

                  ліцею,майстри 

 

4.6. Фінансове і матеріальне забезпечення і стимулювання 

 

№ 

з/ п 

Зміст Терміни Фінансу- 

вання 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 

1.  Залучати спонсорські кошти для виплати 

стипендій обдарованим дітям, які є 

призерами III, IV етапів Всеукраїнських 

предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт, переможцями заключного етапу 

Всеукраїнських та Міжнародних 

інтелектуальних конкурсів. 

Щорічно  Адміністрація 

ліцею 

2.  Залучати спонсорські кошти для виплати 

премії вчителям, які підготували призерів 

III, IV етапів предметних олімпіад та ІІ, ІІІ 

етапів конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт. 

Щорічно  Адміністрація 

ліцею 



3.  Забезпечити функціонування та якісне 

обслуговування комп'ютерних та 

мультимедійних кабінетів, забезпечення 

обдарованим учням безкоштовний доступ 

до інформаційної мережі Інтернет 

2013-2018 

рр. 

 Адміністрація 

ліцею 

4.  Створити в закладі систему адресної 

підтримки обдарованості учнів, які є 

переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів. 

 Постійно Адміністрація 

ліцею 

 

5.1. Обласні, всеукраїнські та міжнародні конкурси для 

обдарованих учнів на навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Назва конкурсу Термін 

виконання 

Відповідальний Результат 

1.  Конкурс на краще озеленення 

навчального закладу «Парад квітів 

біля школи» 

до 16.09.   

2.  Учнівська експедиція «Моя 

Батьківщина - Україна» 

16.09. Заступник 

директора з НВР 

 

3.  Міські змагання з футболу вересень   

4.  «Галерея кімнатних рослин» до 25.10.   

5.  Волонтерська акція «не спалюй 

осіннє листя» 

жовтень   

6.  Свято української писемності та 

мови 

08.11.   

7.  Акція «Скажімо курінню «Ні» з 15 по 20.11. Заступник 

директора з НВР 

 

8.  Міський етап Всеукраїнської 

історико-географічної 

експедиції «Історія міст і сіл 

України» 

до 27.12. Заступник 

директора з НВР 

 

9.  Конкурс «Об’єднаймося ж, брати 

мої» 

до 25.12. Заступник 

директора з НВР 

 



10.  Інтелектуальні ігри протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР, 

методисти 

 

11.  Охорона довкілля - справа спільна квітень Заступник 

директора з НВР, 

викладачі  

 

12.  Фотоконкурс «Моя Україна» листопад Заступник 

директора з НВР 

 

13.  Конкурс «Технічне майбутнє 

України» 

   

14.  Міський загально-мотиваційний 

профорієнтаційний захід «Обери 

майбутнє» 

квітень Заступник 

директора з НВР, 

заступник 

директора з 

НР,методисти 

 

15.  Міжнародний конкурс із 

українознавства 

березень   

16.  Конкурс читців творів Т. Шевченка березень   

17.  Учнівська краєзнавча конференція 

«Шляхами подвигу і слави» 

травень Заступник 

директора з НВР 

 

18.  Обласний конкурс художньої та 

технічної творчості «Незалежна, 

вільна, творча свята Україна» 

березень Заступник 

директора з 

НВР,керівники 

гуртків 

 

19.  Обласні олімпіади з 

загальноосвітніх предметів 

Щорічно Викладачі  

20.  Обласні конкурси з професії Щорічно Майстри 

виробничого 

навчання 

 

21.  Обласні огляди методичних 

розробок викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

Щорічно Майстри 

виробничого 

навчання 

 

22.  Обласні конкурси-огляди на 

кращій кабінет,майстерню 

Щорічно Педагогічні 

працівники, 

методисти 

 



23.  Змагання з волейболу присвячені 

пам’яті М. А. Слабуна і М.В. 

Зінченка. 

Щорічно Заступник 

директора з НВР, 

керівник з 

фізичного 

виховання  

 

24.  Предметні тижні загальноосвітніх 

та спеціальних дисциплін . 

Щорічно Викладачі, 

майстри 

 

25.  Ліцейний огляд художньої 

самодіяльності в групах. 

Щорічно Керівники 

художньої 

самодіяльності 

 

26.  День фізичної культури та спорту . Щорічно Викладачі 

фізичної 

культури та 

захисту Вітчизни 

 

27.  День українського козацтва. Щорічно Заступник 

директора з НВР 

 

 


