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НАКАЗ 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                          № 158 

 

Про організацію роботи із  

обдарованими дітьми  

в НВК «ЗОШ №11-ліцей» 

м. Ковеля в 2018/2019 н.р. 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення 

про малу академію наук учнівської молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 

09.02.2006 № 90), Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 22.09.2011 № 1099), наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному 

році» від 02.08.2017 № 1112, з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального 

і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення 

учнів, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу 

обдарованих дітей та їх наставників    
НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити в навчальному закладі раду вчителів з координації та організації роботи з 

обдарованими дітьми у такому складі: 

- Гусак Р.А., заступник директора з навчально-виховної роботи, голова ради; 

- Вознюк А.А., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Сметюх А.М., заступник директора з виховної роботи; 

- Бешта Н.Я., вчитель математики, керівник НТУ «Пошук» (секція математики); 

- Шеремета В.М., практичний психолог. 

2. Затвердити план роботи з обдарованими дітьми НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля на 2018/2019 

н.р. 

3. Призначити відповідальним за організацію роботи з обдарованим дітьми заступника директора 

з   навчально-виховної роботи  Гусак Р.А. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А.: 

1) узяти на контроль цілорічну особистісно  орієнтовану систематичну роботу педагогів зі 

здібними й обдарованими учнями по підготовці їх до різноманітних конкурсів, турнірів, змагань; 

2) сприяти підвищенню фахового рівня вчителів, упровадження інноваційних форм і методів 

навчання, вивченню перспективного педагогічного досвіду по  роботі з обдарованою учнівською 

молоддю з подальшим його впровадженням; 

3) здійснити упродовж року коригування інформації, що міститься у шкільному Банку даних 

«Обдарованість»; 

4) проаналізувати у ІІ семестрі 2018/2019 н.р. на засіданні педагогічної ради навчального закладу 

стан роботи педагогів з обдарованими учнями. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Стречену Ю.В. забезпечити оприлюднення 

результатів олімпіад, конкурсів та змагань на шкільному сайті. 

6. Головам шкільних методичних комісій:  

1) надавати методичну допомогу вчителям з питання організації роботи з обдарованими учнями;  
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2) спланувати систематичну підготовку учнів до участі у міських, обласних та всеукраїнських 

інтелектуальних, творчих та спортивних змаганнях; 

3) організовувати і проводити конкурси, виставки творчих робіт учнів у рамках предметних 

тижнів. 

7. Педагогічним працівникам навчального закладу: 

1) спланувати підготовку обдарованих дітей та забезпечити активну їх участь у міських та 

обласних етапах учнівських конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань та науково-дослідницькій 

роботі в рамках МАН України; 

2) продовжити роботу по впровадженню інноваційних технологій навчання, спрямованих на 

розвиток здібностей школярів та вироблення в них самобутніх професійних якостей; 

3) надати учням можливість для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечити умови для 

оволодіння практичними вміннями і навичками науково-дослідної діяльності. 

8. Практичному психологу навчального закладу Шереметі В.М.: 

1) провести у вересні-жовтні діагностування учнів 4, 5 класів з метою виявлення здібних та 

обдарованих дітей; 

2) забезпечити психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей; 

3) розробити рекомендації та поради щодо організації навчання та профілактики фізичних і 

розумових перевантажень, запобігання негативним психологічним стресовим ситуаціям 

обдарованих учнів під час підготовки та виконання конкурсних завдань. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 
 

 

З наказом ознайомлені:                                                                                              

 

_____________ _____________________                                                                          Р.А.Гусак  
                (дата)                                              (підпис) 

_____________ _____________________                                                                    Ю.В.Стречен 
                (дата)                                              (підпис) 

_____________  _____________________                                                                В.М.Шеремета 
                (дата)                                              (підпис) 


