
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

Програма 
міського науково-практичного семінару для методистів РМК (ІМЦ),  

які координують роботу з обдарованими учнями 

 

Тема семінару: Система організації роботи з обдарованими учнями у Комінтернівському 

районі м. Харкова. 

Мета: підвищення професійної компетентності методистів РМК (ІМЦ) з питань організації 

системного науково-методичного супроводу роботи з обдарованою молоддю. 

Завдання:  
- ознайомлення з досвідом щодо створення системи роботи з обдарованими учнями ІМЦ 

та навчальних закладів Комінтернівського району м. Харкова; 

- створення умов для розповсюдження ефективних форм і методів організації роботи з 

обдарованою молоддю. 

Дата проведення  30.11.2010 

Місце проведення Харківська загальноосвітня школа № 151 Харківської міської ради 

Харківської області (вул. Дніпровська 10). 

Початок роботи  13.00 
Учасники семінару: методисти РМК (ІМЦ), які координують роботу з обдарованими учнями, 

методисти психологічної служби, заступники директорів з навчально-виховної роботи шкіл, які 

працюють з обдарованими учнями. 

 

План проведення семінару 

 

Час Зміст роботи   Аудиторія Відповідальний 

13.00- 

13.05 

Ознайомлення з метою та завданнями семінару Лекційна зала Гостиннікова О.М., 

методист НМПЦ 

 

Теоретичний блок 

13.05-

13.15 

Стан реалізації міської Програми «Обдарована 

молодь» та напрями розвитку загальноміської 

системи роботи з обдарованими учнями 

Лекційна зала Реформат М.І., 

методист НМПЦ 

13.15-

13.30 

Система роботи з обдарованими учнями в 

Комінтернівському районі м. Харкова 

Лекційна зала Тесленко О.В., 

методист ІМЦ 

13.30-

13.35 

Досвід роботи ХГ № 82 щодо міжнародної 

взаємодії з профільними організаціями та 

установами, робота яких спрямована на пошук, 

навчання і розвиток обдарованих дітей та 

молоді 

Лекційна зала Коломійцева А.Ф., 

директор ХГ № 82 

13.35-

13.40 

Реалізація спільного проекту ХГ № 178 

«Освіта» та історичного факультету ХНУ 

ім. В.Н.Каразіна «Навчання для майбутнього» 

Лекційна зала Станкевич С.В., 

заст. директора з 

НВР ХГ № 178 

«Освіта» 

13.40-

13.55 

Система роботи психологічної служби 

Комінтернівського району з обдарованими 

дітьми 

Лекційна зала Возгрива Н.Ю., 

методист-психолог 

ІМЦ 

13.55-

14.00 

Робота соціального педагога з обдарованими 

дітьми 

Лекційна зала Сердюк В.В., 

соціальний педагог 

ХЗОШ № 95 



14.00-

14.05 

Система роботи позашкільного навчального 

закладу з обдарованими дітьми 

Лекційна зала Ковригіна Л.А., 

практичний 

психолог 

ЦДЮТ №4 

14.05-

14.15 

Перегляд матеріалів тематичної виставки Лекційна зала Тесленко О.В., 

методист ІМЦ 

 

Практичний блок 

14.15-

14.45 

Клуб - театральний гурток як форма роботи з 

обдарованими учнями (фрагмент заняття) 

Актова зала Милованова Т.Ю., 

практичний 

психолог ХЗОШ 

№151  

14.45-

14.55 

Фрагмент тренінгового заняття з учнями за 

темою «Розвиток емоційної компетентності» 

Актова зала Возгрива Н.Ю., 

методист-психолог 

ІМЦ, 

Філімончук Ю.М., 

практичний 

психолог ХНВК 

№112 

14.55- 

15.05 

Фрагменти тренінгових занять: 

- для дітей та батьків «Ефективність 

спілкування з батьками як передумова 

розвитку обдарованості»; 

- для педагогів «Конгруентність в 

особистісному становленні вчителя». 

Актова зала Возгрива Н.Ю., 

методист-психолог 

ІМЦ, 

Філімончук Ю.М., 

практичний 

психолог ХНВК 

№112 

 

Рефлексійний блок 

15.05- 

15.10 

Підведення підсумків семінару Актова зала Реформат М.І., 

методист НМПЦ 

Гостиннікова О.М., 

методист НМПЦ 

 


