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НАКАЗ 

28.10.2017           № 250 

 

Про роботу шкільного наукового 

товариства «Сузір’я» 

 

 

З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої 

молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві, на виконання Положення про наукові товариства учнів, 

затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України 10.11.2014  № 

1287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11. 2014 № 

1495/26272, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22.09.2011 №1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами), Правил проведення Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

24.03.2014 № 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 

за № 407/25184, згідно Програми розвитку комплексу на 2013-2018 роки з 

метою створення умов для самореалізації та саморозвитку школярів 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Продовжити роботу щодо підтримки та розвитку обдарованих учнів  КЗ 

«ХСШ №3». Активізувати роботу з даного напрямку в рамках роботи 

шкільного наукового товариства учнів (НТУ) «Сузір’я» -  керівник вчитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії  Мозгова О.В.  

2. Призначити відповідальною за організацію роботи з обдарованими дітьми 

по КЗ «ХСШ №3»  заступника директора з навчально-виховної роботи 

Калюжну Г.В. 

3.  Класним керівникам 5-11-х класів: 

3.1. Надати інформацію: 
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3.1.1.Про дітей з інтелектуальними, художньо-естетичними та спортивними 

здібностями, які можуть бути рекомендовані для внесення в резерв шкільного 

банку обдарованих дітей; 

3.1.2.Про результативність діяльності учнів, внесених до шкільного банку 

обдарованих дітей, для оновлення бази даних на початок поточного 

навчального року.  

                                                                                        До 01 жовтня  2017 року 

3.2. Оформити портфоліо на обдарованих учнів свого класу  

До 30.04.2018 

4. Практичному психологу Сільченко В.К. з 10 вересня по 01 жовтня 2017 

року: 

 4.1. Забезпечити супровід розвитку здібностей і обдарувань учнів; 

4.2. Провести діагностування учнів з потенційно високими досягненнями та 

моніторинг психологічного стану обдарованих учнів; 

4.3.Підготувати план консультацій для обдарованих учнів; 

4.4.Спланувати розвивальні заняття  по роботі з обдарованими учнями на 

2017/2018  навчальний рік; 

4.5. Звітувати на нараді при директорі про стан роботи з обдарованими учнями  

 До 01.04.2018 

  

5.Педагогу – організатору Павловій О.І.: 

5.1. Узагальнити надану інформацію щодо учнів з потенційно високими    

досягненнями, обдарованих учнів. 

До 20.09.2017 

5.2. Спланувати роботу щодо залучення обдарованих учнів в учнівському 

самоврядуванні, у позакласних заходах. 

До 20.09.2017 

5.3. Висвітлювати результативність участі обдарованих та талановитих учнів 

школи на сайті закладу; 

2017/2018 навчальний рік 

5.4.  Підготувати звіт про результативність участі обдарованих та талановитих 

учнів 

До 28.05.2018  

6.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калюжній Г.В.:  

6.1. Здійснювати науково-методичний супровід НТУ «Сузір’я». 

6.2. Взяти на контроль цілорічну особистісно-орієнтовану систематичну 

роботу вчителів зі здібними і обдарованими учнями по підготовці їх до 

інтелектуальних змагань; 

6.3. Своєчасно висвітлювати інформацію про результативність участі учнів в 

предметних олімпіадах, захисту робіт в МАН та конкурсах на сторінках сайту 

комплексу та підвести підсумки на традиційному святі «Viva! Інтелект!» у 

травні 2018 року; 

7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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Директор     КЗ «ХСШ №3»                                  В.І.Косміна  

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Калюжна Г.В. 

Павлова О.І. 

 


