
 
 
 
 
 
 

ШКІЛЬНА ПРОГРАМА 
ХОДОСІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  
«РОЗВИТОК 

ОБДАРОВАНИХ ТА 
ЗДІБНИХ ДІТЕЙ» 



Основні перспективні напрями розвитку обдарованих та здібних дітей 
№ 

п/п Зміст Форма роботи 

1. Інтелектуальна діяльність 

1. Розвиток психічних процесів (пам'ять, увага, 

уява).  

2. Формування інтелектуальних вмінь 

(аналогія, аналіз, абстрагування, дедукція, 

класифікація, індукція, вибір раціонального 

шляху, узагальнення, систематизація, 

критичне оцінювання результатів) 

Розвивальні, комп'ютерні ігри. 

Дослідницька робота на уроках. 

Клуби, студії, вітальні, 

олімпіади, конкурси, вікторини, 

інтелектуальні ігри 

 

2. Художньо-естетична діяльність 

1 . Розвиток творчих здібностей в: 

образотворчому мистецтві;  

театральній діяльності;  

музиці;  

поезії;  

практичній діяльності 

Студії, театри, виставки, 

огляди, конкурси, захист 

творчих робіт, формування 

банку даних про творчу  

діяльність дітей школи 

3. Спортивно-оздоровча діяльність 

1. Формування навичок здорового способу 

життя.  

2. Розвиток творчих здібностей в:  

• туризмі;  

• спорті;  

• шахах;  

• шашках 

Додаткові курси навчання для 

дошкільнят.  

Додаткові курси, секції, 

змагання, турніри, фестивалі, 

гуртки 

4. Комунікативна діяльність 

1. Формування навичок спілкування.  

2. Формування духовних цінностей.  

3. Формування навичок безконфліктного 

спілкування дошкільнят 

Психологічні тренінги, години 

спілкування. Нестандартні 

виховні заходи. Ігри 

Етапи реалізації програми 
№ 

п\п 
Етапи Зміст роботи 

І. Аналітичний 

(1 рік) 

1 . Аналіз результативності навчальної діяльності учнів. 

Причини невідповідності результатів і можливостей.  

2. Створення шкільної творчої групи вчителів для розробки 

Програми роботи з обдарованими та здібними дітьми.  

3. Вивчення та аналіз літератури з проблеми 

II. Підготовчий 

(1 Рік) 

1 . Опрацювання моделей та можливих шляхів реалізації 

різнорівневого навчання починаючи з дошкільної ланки.                                                                

2. Цільова підготовка вчителя до реалізації проблеми.  

3. Створення школи-комплексу навчання та розвитку 



 

№ 

п\п 
Етапи Зміст роботи 

III. Адаптивний 

(2 роки) 

1.Створення і реалізація різнорівневих програм з базових 

предметів.  

2. Розробка єдиного навчального плану дошкільно-шкільної 

ланки навчання з додержанням наступності.  

3. Створення системи вивчення та узагальнення результатів 

діяльності школи 

IV. Практичний 

(5 років) 

1 . Діагностика обдарованості.  

2. Створення банку даних обдарованих та здібних дітей.  

3. Розробка технології роботи з обдарованими та здібними 

дітьми.  

4. Робота школи згідно з «Технологією виховання за 

інтересами».  

5. Реалізація Програми роботи з обдарованими та здібними 

дітьми.  

6. Створення умов для практичної реалізації можливостей 

здібних дітей 

V. Узагальнення та 

корекція 

(1 рік) 

1. Узагальнення кількісних та якісних результатів діяльності 

учнів.  

2. Аналіз адекватності прогнозування та реальних результатів 

роботи за Програмою.  

3. Планування діяльності (на наступний період) 

Розвиток здібностей і талантів 
№ 

п\п 

Зміст Термін Відповідальний 

1. Робота над проблемою «Розвиток 

пізнавальних здібностей дітей шкільного 

віку»:  

• запровадження додаткових годин 

розвивального навчання (школа І-II ступенів;  

• визначення індивідуальних напрямів 

додаткової індивідуальної та групової 

навчальної діяльності для здібних учнів 5-11-х 

класів; 

• використовування на уроках та заняттях ігор 

на розвиток психічних процесів;  

• поповнення банку ігор на розвиток 

психічних процесів для дошкільнят та учнів 

початкової школи 

 І — IV 

етапи 

 

Заступник 

директора, 

методисти 

2. Забезпечення «Технології внутрішньокласної 

диференціації» завданнями творчого 

характеру для здібних дітей. Робота, 

спрямована на розвиток індивідуальних 

здібностей дітей:  

• предметні гуртки, факультативи, відповідно 

до запитів батьків та інтересів учнів;  

І— V 

етапи 

Заступник 

директора, 

методисти 



• планування індивідуальних занять з 

предметів для учнів 5-го, 6-го та 7-го класів.  

• тематичні вечори за програмним матеріалом 

3. Підготовка учнів до участі в олімпіадах:  

• піготовка матеріалів з математики,  

української та англійської мови для 

внутрішньокласних та внутрішньошкільних 

олімпіад;  

• внутрішньошкільні предметні олімпіади (за 

графіками проведення);  

• аналіз результатів олімпіадних робіт; 

формування групи учасників районної 

олімпіади 

 Щорічно Заступник 

директора, 

керівники МО 

4. Створення умов для роботи гуртків І — V 

етапи 

Заступник 

директора 

5 Надання можливості дітям, які навчаються в 

спеціалізованих школах, студіях, гуртках, 

секціях, продемонструвати свої особливі 

вміння 

За графі-

ком робо-

ти школи 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

6. Щорічне проведення предметних тижнів: 

математичні; української мови;  музики; 

образотворче мистецтво; природознавства та 

біології; історії та географії; іноземної мови 

За 

графіком 

роботи 

школи 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники МО, 

педагоги 

7. Участь у районних конкурсах, які, виявляючи 

таланти дітей, допомагають їм у подальшому 

житті 

За 

графіком 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

8. Робота з батьками щодо єдиних підходів до 

розвинення здібностей їхніх дітей 

І— V 

етапи 

Класні керівники 

9. Сприяння організації індивідуальної роботи 

спеціалістів зі здібними та обдарованими 

дітьми 

І — V 

етапи 

Директор 

Організаційно-управлінська діяльність 
№ 

п/п 
Зміст Термін Відповідальний 

1. Вивчення питань, пов'язаних з проблемною 

темою школи 

ІІІ етап Директор 

2. Визначення напрямів роботи з даної проблеми 

у Програмі розвитку школи 

ІІІ етап Директор 

3. Опрацювання Програми роботи з 

обдарованими та здібними дітьми до 2010 

року 

ІІІ етап Творча група 

4. Визначення етапів реалізації Програми 

роботи з обдарованими та здібними дітьми 

ІІІ етап Творча група 

5. Розробка заходів на 5 років ІІІ етап Заступники 

директора 



6. Організація кадрового забезпечення реалізації 

програмних заходів 

IV — V 

етапи 

Директор 

7. Організація роботи над даною проблемою 

науково-методичного центру 

II етап Заступник 

директора з НМР 

8. Створення творчих груп вчителів-

предметників для розробки критеріїв 

оцінювання (за рівнями) навчальних 

досягнень з кожного предмета 

ІІІ — IV 

етапи 

Заступник 

директора з НМР 

9. Опрацювання системи відстеження 

результатів навчальної діяльності учнів 

НІ етап Директор, 

заступник 

директора з НМР 

10. Розробка системи виховання в динамічних 

групах за інтересами 

III етап       Директор, 

заступник 

директора з НВР 

11. Опрацювання технології виховання за 

інтересами 

IV етап      Директор, 

заступник 

директора з НВР 

12. Опрацювання технології роботи з 

обдарованою та здібною дитиною. 

Організація роботи за алгоритмом 

IV етап      Директор, 

заступник 

директора з НВР       

13. Узагальнення роботи педагогічного колективу 

за програмою 

V етап 

 

Директор, 

заступник 

директора з НМР 

Науково-методичне забезпечення програми 
№ 

п/п 
Зміст Термін Відповідальний 

1. Ознайомлення педагогів школи з програмою 

«Обдарованість» 

III етап Директор 

2. Створення умов для систематичного 

підвищення майстерності вчителів, які 

працюють з обдарованими та здібними дітьми 

IV— V 

етапи 

Директор 

3. Планування роботи кожного МО з даної 

проблеми 

Щороку Заступники 

директора 

4. Звіти про виконання плану роботи МО на 

нарадах при директорові 

Січень, 

травень 

Керівники МО 

5. Вивчення проблеми щодо організації роботи з 

обдарованою та здібною дитиною як один з 

аспектів самоосвіти кожного педагога 

І — V 

етапи 

Заступники 

директора 

6. Систематизування матеріалів з даного 

питання в бібліотеці школи 

III етап Бібліотекар 

7. Поповнення бібліотеки літературними 

новинками з даної проблеми, інформування 

педагогів на методичних оперативках 

Постійно Бібліотекар 

8. Розробка рекомендацій для педагогів 

«Особливості роботи з обдарованими та 

здібними дітьми» 

III етап Психологічна 

служба 

9. Розробка програми розвитку креативності IV етап Психологічна 



кожної дитини служба 

10 Робота семінару згідно із завданнями 

методичної роботи:  

• Система роботи з обдарованими дітьми, 

наступність в її організації.  

• Психологічний супровід роботи педагогів з 

обдарованими та здібними дітьми 

IV етап Заступники 

директора 

11. Реалізація технології роботи школи з 

обдарованою та здібною дитиною. Провести 

аналіз недоліків технології, зробити необхідні 

корекційні дії 

IV — V 

етапи 

Директор 

Відстеження результатів за вибраними напрямами 
№ 

п/п 
Зміст Термін Відповідальний 

1. Створення системи відстеження і оцінювання 

адекватності прогнозування порівняно з 

успіхами 

III етап Директор 

2. Опрацювання технології психолого-

педагогічного та медико-профілактичного 

супроводу навчання кожної дитини 

III етап Творча група 

педагогів 

3. Проведення малих педрад обговорення шляхів 

розвитку кожної дитини в групах, класах згідно 

можливостей, інтересів, здоров'я 

І-V етапи Директор 

4. Ведення генезису розвитку дітей (з дошкільного 

віку до випуску зі школи) 

І — V 

етапи 

Вчитель 

5. Підготовка стандартів освіти з кожного 

предмета 

III етап Провідні 

спеціалісти 

6. 

 

 

 

 

Творчі звіти (виставки, концерти, зустрічі, 

творчі роботи) дітей, які досягли успіхів в тій чи 

іншій діяльності 

 

 

IV— V 

етапи  

 

 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники МО, 

педагоги 

7. Створення банку даних щодо успіхів школярів IV— V 

етапи 

Заступники 

директора 

План заходів на навчальний рік 
№ 

п/п 

Зміст Термін Відповідальний 

1. Подальше вивчення питання з огляду на 

проблемну тему 

Протягом 

року 

Директор 

2. Аналіз реалізації програми за минулий рік Серпень Директор 

3. Розробка заходів щодо реалізації програми на 

наступний навчальний рік 

Жовтень 

 

Творча група 

4. Подальша реалізація (за етапами) Програми 

Протягом 

року 

Заступники 

директора 



 

5. Коректування картотеки обдарованих та здібних 

дітей 

Вересень, 

січень 

Провідні 

спеціалісти, класні 

керівники 

6. Організація кадрового забезпечення заходів Протягом 

року 

Директор 

7. Дальша робота науково-методичного центру з 

рішення даної проблеми 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

8. Проведення малих педрад, консиліумів 

педагогів кожної ланки для ознайомлення з 

характеристиками класів та груп, списками 

обдарованих і здібних дітей, завданнями, які 

стоять перед кожним педагогом 

Вересень-

жовтень 

Заступник 

директора з НВР 

9. Відстеження результатів діяльності учнів та 

вчителів 

Кожного 

семестру 

Директор, 

заступник 

директора з НВР 

10. Робота за технологією виховання за інтересами 

в динамічних групах 

Протягом 

року 

Директор, 

заступник 

директора з НВР 

11. Створення умов для індивідуальної роботи 

вчителів з підготовки дітей до олімпіад 

Протягом 

року 

Директор, 

заступник 

директора з НВР 

12. Анкетування обдарованих дітей з метою 

виявлення труднощів в їхньому навчанні. 

Створення умов для реалізації індивідуальних 

здібностей кожної дитини в будь-якій діяльності 

Вересень 

Протягом 

року 

Директор, 

заступник 

директора з НВР 

13. Підготовка та оформлення матеріалів щодо 

узагальнення роботи педагогічного колективу за 

програмою та «Технологією роботи з 

обдарованою та здібною дитиною» 

Протягом 

року 

 

Директор, 

заступник 

директора з НВР 

14. Прикріплення обдарованих дітей до вчителів 

вищої категорії (для розвитку творчої, 

пізнавальної діяльності). Розробка завдань 

проектно-проблемно-дослідного характеру 

Вересень 

Протягом 

року 

Заступники 

директора 

15. Зріз обсягу домашніх завдань, з огляду на їх 

творчий та індивідуальний характер 

1 раз на 

семестр 

Заступники 

директора 

16. Підготовка учнів до участі в роботі МАН, 

шкільних та районних турах олімпіад 

Вересень- 

грудень 

Заступники 

директора, 

керівники МО 

17. Конкурс учнівських творчих робіт, конкурси 

талантів, огляди художньої самодіяльності 

II семестр Заступники 

директора, 

керівники МО 

18 Розробка індивідуальних програм навчання 

обдарованих дітей, здійснення експертизи 

Жовтень 

 

Вчителі-

предметники, 

заступники 

директора, 

керівники МО 



19. Планування дій психологічної служби щодо 

створення комфортних умов для навчання, 

виховання, а також розвитку учнів і вчителів 

Жовтень Психологічна 

служба 

 

20. Складання плану роботи з батьками 

обдарованих та здібних дітей 

Вересень, 

протягом 

року 

Заступник 

директора, класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


