
                                                                         

УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс  

(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Кегичівської районної ради 

Харківської області 

 

НАКАЗ 

 

04.09.2020                                                                                                         №  94 

 

Про  організацію роботи  

з обдарованими учнями, 

талановитою молоддю 

       

Згідно з Концепцією Державної програми роботи з обдарованою 

молоддю,  відповідно  до плану роботи з обдарованими учнями, з метою 

виявлення здібних учнів, їх підтримки та залучення до наукової роботи, а 

також стимулювання самостійної роботи школярів щодо вивчення окремих 

предметів, створення умов для проведення Всеукраїнських, обласних, 

районних та шкільних олімпіад з  навчальних предметів, творчих конкурсів, 

конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів і забезпечення участі команд 

обдарованої молоді в інтелектуальних і творчих змаганнях 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Учителям  Бесарабівського НВК у своїй практичній роботі постійно: 

1.1. Продовжувати пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації 

творчих здобутків обдарованих учнів у всіх сферах життя. 

                                                            Протягом 2020/2021 навчального року 

1.2. Залучати обдарованих та талановитих учнів  навчально-виховного 

комплексу  до науково-дослідницької, експериментальної творчої діяльності, 

зокрема, МАН 

                                                    Протягом 2020/2021 навчального року                                                                                                                                                                           

  1.3 Продовжувати формування системи виявлення, навчання й 

підтримки обдарованої молоді, її соціального захисту, популяризувати 

здобутки талановитих учнів  навчально-виховного комплексу. 

                                                                                                              Постійно 

1.4. Організовувати роботу предметних гуртків з метою роботи з 

талановитою молоддю та підтримання інтересу до практичної діяльності та 

самореалізації. 

                                                       Протягом 2020/2021 навчального року 

 1.5. Запровадити систему наставництва над кожною обдарованою 

дитиною. 

                                                                                                       З 01.09.2020 
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 2. Керівникам методоб’єднань Журилко Г.М.,  Парамоновій В.М., 

Хотиненку Ю.В.: 

 2.1 Створити банк даних зі змістовними характеристиками 

обдарованих дітей. 

                                         Жовтень - листопад  2020/2021 навчального року 

   2.2. Працювати над піднесенням статусу обдарованих учнів та їх 

наставників, над оновленням змісту, форм та методів роботи з обдарованою 

молоддю. 

                                                                                                            Постійно 

           2.3. Забезпечити оприлюднення результатів і творчих звітів учителів та 

учнів –  переможців олімпіад, конкурсів та змагань. 

                                                                                                          Протягом року 

           2.4. Проводити тренінги з учнями з метою надання методичних 

рекомендацій та  порад щодо організації навчання та профілактики фізичних 

і розумових перевантажень, запобігання стресовим ситуаціям обдарованих 

учнів під час  підготовки та виконання конкурсних завдань. 

                                Жовтень – грудень – березень 2020/2021 навчального року 

2.5. Провести анкетування вчителів-наставників з метою визначення 

їхнього ставлення до системи роботи з обдарованими учнями, яка існує в 

Бесарабівському НВК, та з’ясувати  проблеми, що виникають у роботі з 

учнями. 

                                                                                                      Квітень 2021 року 

3. Заступнику директора з  виховної роботи   Роговій С.М.: 

3.1. Організувати роботу спортивних секцій, індивідуальних занять, 

спецкурсів, курсів за вибором, факультативів. 

                                                                                                       З 01.09.2020 

3.2. Продовжити роботу шкільного відділення МАНу з історії, біології.   

                                                                                                       З 02.09.2019 

3.3. Організувати та провести  І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів. 

                                                                                             Жовтень 2020 року 

3.4. Контролювати засідання методоб’єднань вчителів  Бесарабівського 

НВК щодо проведення систематичного аналізу професійної діяльності, 

дослідницької роботи, з творчого узагальнення досвіду колег з питань роботи 

з обдарованими  учнями. 

                                                                                                           Постійно  

3.5. Організувати проведення тренувальних занять з учнями-

переможцями І та ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад 

                                                                                    За окремим графіком 

3.6. Провести  методичні заходи  для вчителів: 

- Інструктивно-методичну нараду «Про роботу з обдарованими 

учнями» та «Підготовка завдань до І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів». 

Вересень 
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- Індивідуальні консультації з вчителями-наставниками учнів-

членів МАН щодо оформлення робіт та матеріалів І та ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 

Листопад 

4. Контроль за виконанням даного   наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Бесарабівського НВК:             Інна Волкова 

  

З наказом  по Бесарабівському НВК  

від  04.09.2020 № 94 ознайомлені:                                С. М. Рогова             

                                                                                          С.М. Войтенко  

                                                                                 Л. С. Чуркіна 

                                                                                 Г. М. Журилко 

                                                                                 Ю. В. Хотиненко 

                                                                                                        В. В. Баткіна 

                                                                                  В. І. Галущак- Кривошея 

                                                                                 М.С. Харковець  

                                                                                    

                                                                                      

 

 


