
План-календар спільних  методичних заходів  

на 2012-2013 н.р. в освітньому окрузі № 7 

 
№ 

п/

п 

Місце 

проведення 

Форма Зміст Категорія 

учителів 

1. Опорний 

заклад - 

ЗОШ № 47  

Науково-

практичний 

семінар 

Ознайомити керівників МО 

навчальних закладів з науково-

теоретичними засадами та 

методичними рекомендаціями, 

існуючими програмами виявлення 

розвитку і підтримки обдарованих 

дітей. 

Керівники 

шкільних МО 

вчителів  

2. Опорний 

заклад - 

ЗОШ № 47 

Методична 

майстерня 

Залучити творчих вчителів, 

психолога  до складання 

авторських програм, спрямованих 

на виявлення та розвиток 

обдарованих дітей. 

Керівники 

шкільних МО 

вчителів 

 Опорний 

заклад - 

ЗОШ № 47 

 Узгодження авторських програм 

спецкурсів у системі 

факультативних занять із 

врахуванням індивідуальних 

здібностей обдарованих дітей. 

Рада Округу 

3. Суб’єкти 

округу 

НПС Організація  пересувної виставки-

ярмарки нових технологічних і 

методичних засобів, презентації 

авторських програм творчих 

вчителів, психолога , спрямованих 

на виявлення і розвиток 

обдарованих дітей. 

Рада Округу , 

вчителі 

експерімен-

тальних 

майданчиків 

навчальних 

закладів 

4. Суб’єкти 

округу 

Творчі групи   Оновлення банку  обдарованих 

дітей 

Вчителі 

експерімен-

тальних 

майданчиків 

навчальних 

закладів 

5. Суб’єкти 

округу 

Методичний 

супровід 

Забезпечити участі учнів в  

олімпіадах, конкурсів, турнірів, 

фестивалів, конкурсів-оглядів 

творчих і наукових учнівських 

робіт, виставок, спрямованих на 

виявлення і самореалізацію 

обдарованих дітей . 

Адміністрація 

навчальних 

закладів 

6. Суб’єкти 

округу 

Адміністра-

тивний ресурс 

Оптимізувати варіативну  

складову навчальних планів 

суб’єктів округу для поглибленого 

та профільного навчання з метою 

організації та проведення роботи з 

обдарованими дітьми. 

Адміністрація 

навчальних 

закладів 

7. Суб’єкти 

округу 

Адміністра-

тивний ресурс 

Розробити систему адресної 

підтримки обдарованих дітей, які є 

переможцями всеукраїнських 

олімпіад, конкурсів, турнірів. 

Рада Округу , 

адміністрація 

навчальних 

закладів 

8. Суб’єкти 

округу 

Адміністра-

тивний ресурс 

Організація і проведення творчих 

звітів за результатами роботи 

факультативів, предметних 

Адміністрація 

навчальних 

закладів 



гуртків, студій. 

 

9. Суб’єкти 

округу 

Адміністра-

тивний ресурс 

Організувати індивідуальну 

роботу з обдарованими дітьми. 

Розширити мережу гуртків, секцій 

та факультативів для роботи з 

обдарованими дітьми у 

позаурочний час. 

 

Адміністрація 

навчальних 

закладів 

10. Суб’єкти 

округу 

Науково-

практичний 

семінар 

Проведення проблемних та 

навчальних семінарів з метою 

систематичного підвищення 

майстерності вчителів, які 

працюють з обдарованими дітьми. 

Розробка системи діагностики 

рівня професійної компетенції 

вчителів, якіпрацюють з 

обдарованими дітьми. 

Розробка системи стимулювання 

вчителів, які працюють з 

обдарованими дітьми. 

Вчителі 

експерімен-

тальних 

майданчиків 

навчальних 

закладів 

11. Суб’єкти 

округу 

Адміністра-

тивний ресурс 

Висвітлювати та популяризувати в 

засобах інформації (шкільних та 

позашкільних) інформацію про 

участь школи у районних, 

обласних, Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін, конкурсах-захистах 

науково-дослідницьких робіт, 

турнірах, інших творчих 

конкурсах;  

Адміністрація 

навчальних 

закладів 

12. Суб’єкти 

округу 

Адміністра-

тивний ресурс 

Пропагувати педагогічний досвід 

наставників обдарованих учнів. 

Адміністрація 

навчальних 

закладів 

13. Суб’єкти 

округу 

Майстер-клас Розробка пам'яток. алгоритмів для 

обдарованих дітей, методик 

самостійної дослідницької 

діяльності. 

Вчителі 

експерімен-

тальних 

майданчиків 

навчальних 

закладів 

14. Опорний 

заклад - 

ЗОШ № 47 

Творча 

лабораторія 

Створення банку матеріалів 

підвищеного рівня складності. 

Адміністрація 

навчальних 

закладів. 

вчителі 

експерімен-

тальних 

майданчиків 

навчальних 

закладів 

15. Суб’єкти 

округу 

Адміністра-

тивний ресурс 

Організація творчих звітів 

учителів, які працюють з 

обдарованими дітьми за 

напрямами. 

Адміністрація 

навчальних 

закладів 

16. Опорний 

заклад - 

ЗОШ № 47 

Адміністра-

тивний ресурс 

Обговорення проблем організації 

роботи з обдарованими дітьми і 

визначення подальших перспектив 

Рада Округу , 

адміністрація 

навчальних 



 

4.8. План-календар проведення засідань творчих груп на 2012 – 2013 н р. 

 

4.9. Творчі 

групи 

освітнього 

округу № 7 

щодо 

роботи з 

обдаровани

ми учнями 

 

ТГ 

вчителів 

початкових 

класів 

«Оновлений 

державний стандарт для початкової школи в дії» 

Дата:   вересень - квітень 2013 року.                                       

Керівник: Ферсілєєва Ж.М. 

Склад творчої  групи  вчителів початкових класів: 

1.Ковальова О.П., заступник директора з НВР ЗОШ № 30, вчитель  початкових класів       

2.Платонова Н.А., вчитель початкових класів ЗОШ № 24, керівник шкільного 

методичного об'єднання 

3. Ферсілєєва Ж.М. заступник директора з НВР ЗОШ №47, вчитель  російської мови та 

літератури       

4. Ріхтовська В.В., вчитель початкових класів ЗОШ № 47, керівник  шкільного 

методичного об'єднання 

ТГ художньо-естетичного циклу «Музичне мистецтво як відображення сучасного 

культурологічного світогляду дітей». 

Дата: вересень - грудень 2012 року. 

Керівник: Комарова С.Б. – музичний керівник дитячого комбінату № 140. 

Склад творчої  групи  художньо-естетичного циклу: 

1. Кошель І.В. – методист дитячого комбінату № 128 

2. Гонтарева Г.І. - методист дитячого комбінату № 151 

на раді округа. закладів 

Термін 
Місце 

проведення 
Зміст Категорія 

жовтень ЗОШ № 47 Відбір та систематизація теоретичної бази, 

дидактичного матеріалу з проблеми розвитку 

обдарованої дитини. 

Керівники 

МО 

листопад Суб’єкти 

округу 

Створення комплексів для забезпечення 

моніторингового супроводу методичних, 

дидактичних розробок з виявлення та 

розвитку інтелектуальної та креативної 

обдарованості учнів за їх віковими етапами 

розвитку.  

Керівники 

МО 

грудень ЗОШ № 47 Розробка багатовимірної системи визначення 

рівня обдарованості й інтелекту дітей, 

застосування елементів системи для виявлення 

обдарованих дітей. 

Керівники 

МО 

квітень Суб’єкти 

округу 

Налагоджування зв'язків з організаціями та 

установами, науковцями, робота яких 

спрямована на пошук, навчання і розвиток 

обдарованих дітей, обмін досвідом роботи з 

даної проблеми. 

Представники 

адміністрації 

навчальних 

закладів 



3. Хоростовська Л.В. – музичний керівник дитячого комбінату № 140 

4. Копилова Н.С. – музичний керівник дитячого комбінату № 113. 

Результатом роботи творчих груп є: 

 створення програм спецкурсів, факультативів, гуртків; 

 розробка посібників, методичних рекомендацій; 

 створення проектів; 

 моделювання, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду; 

 випуск збірок творчих робіт, альманахів; 

 проведення методичних заходів: семінарів, практикумів, тренінгів,  

 занять шкіл ШПД, майстер-класів, засідань проблемних лабораторій, науково-

практичних конференцій, педчитань, методичних фестивалів, панорам творчості та 

ін. 

 


