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Н   А   К   А   З 

  22 вересня 2021 року                         м. Кременець                                            № 80-од 

 

Про роботу з обдарованими дітьми  

та залучення учнів Кременецького  

академічного ліцеї імені У.Самчука  

до дослідницької і проєктної діяльності  

у 2021/2022 навчальному році 

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

освіту» 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 України від 22.09.2011 № 1099, згідно 

Статуту ліцею, Стратегії розвитку ліцею на період з 2020 – 2025 років, плану 

роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік, інших нормативно-правових 

документів, які регулюють роботу з обдарованими дітьми; з метою пошуку, 

підтримки талановитої молоді,  створення належних умов для розвитку 

інтелектуального й творчого потенціалу дітей та підлітків, стимулювання 

творчого самовдосконалення учнів, залучення молоді до науково-дослідницької 

діяльності у ліцеї в 2021/2022 навчальному році 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити організовувати роботу в ліцеї з виявлення і формування обдарованої 

особистості на основі концептуальних засад реформування освіти, реалізація яких 

передбачає виховання фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично 

мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в 

багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями 

(педагогічний колектив, упродовж навчального року). 



2. Учителям  ліцею, класним керівникам, керівникам гуртків: 

2.1. Забезпечити методично-організаційний супровід участі дітей в олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях, фестивалях (постійно).  

2.2. Продовжити  роботу  з  виявлення творчого потенціалу ліцеїстів та 

розвитку здібних та обдарованих учнів (постійно). 

2.3.  Надати учням можливість для реалізації індивідуальних творчих потреб, 

забезпечити умови для оволодіння практичними вміннями і навичками 

наукової, дослідно-експериментальної діяльності (упродовж 2021/2022н.р.).  

2.4. Організувати роботу по залученню учнів до гуртків, секцій МАН (вересень 

2021р.). 

2.5. Залучити учнів груп до активної участі у «Вернісажі талантів» (до 

20.09.2021р.). 

2.6. Практикувати  на уроках різнорівневі, творчі завдання, спрямовувати учнів 

до пошуково-дослідницької роботи (упродовж навчального року). 

2.7. Активізувати позаурочну роботу з використанням інноваційних технологій 

з метою виявлення творчих можливостей учнів (постійно). 

2.8. Сприяти залученню учнів до більш активної участі в Інтернет-олімпіадах, 

нових інтерактивних конкурсах (упродовж навчального року). 

2.9. Залучити ліцеїстів до активної участі в ліцейних проєктах «Лауреати 

премії імені Уласа Самчука – у скарбницю вшанування пам’яті 

письменника»; «Формування патріотизму в ліцеїстів через спадщину наших 

предків», «Українська Хартія вільної людини – ціннісний орієнтир у час 

невизначеності» (проекти учнівського самоврядування); «Шляхи вирішення 

проблем сміття і твердих побутових відходів у сучасному місті» 

(екологічний проєкт) (упродовж навчального року). 

3. Психологічній службі ліцею: 

3.1. Поновити банк даних з психолого-педагогічними характеристиками 

обдарованих дітей (до 20.10.2021р.).  

3.2. Провести анкетування та діагностування щодо виявлення різних видів 

обдарованості ліцеїстів (вересень-жовтень 2021р.).  



3.3. Провести дослідження психологічної готовності учнів до наукової, 

творчої діяльності (вересень 2021р.);  

3.4. За наслідками діагностування здійснювати корекцію психолого-

педагогічних карток обдарованих учнів (упродовж навчального року). 

3.5. Надавати учителям-предметникам, класним керівникам та керівникам 

гуртків консультативну допомогу з питань роботи і підтримки 

обдарованих учнів (постійно). 

3.6. Поновити банк даних про обдарованих учнів ліцею (жовтень 2021р., 

травень 2022р.). 

4. Трачук В.М., заступниці директора з Н(М)Р: 

4.1.  Спланувати роботу в ліцеї із залучення учнів до науково-дослідницької 

діяльності та розробити конкретні заходи щодо її поліпшення на 

2021/2022 н.р. (до 20.09.2021р.). 

4.2.   Активізувати діяльність Наукового товариствa ліцеїстів «Горизонти» 

(до 18.10.2021р.) 

4.3.  Сприяти залученню учнів до участі в конкурсах знавців української 

мови, творчих робіт, конференціях, інших заходах науково-пошукового 

характеру (упродовж навчального року). 

4.4.  Організувати учнів ліцею до роботи у секціях Кременецької філії 

обласного відділення МАН України (вересень 2021 – травень 2022 р.) 

4.5.  Сприяти підготовці та участі учнів, членів Кременецької філії МАН, у 

конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт усіх рівнів (грудень-

лютий). 

4.6.  Поповнювати банк даних з кращих науково-дослідницьких робіт учнів 

(до травня 2022р.).  

4.7.  Організувати на належному рівні захист курсових проектів для учнів 9, 

11 класів (травень 2022 р.). 

4.8.  Допомагати учням у публікації їхніх творчих, пошукових досліджень у 

періодичних виданнях, учнівських збірках, ліцейному альманасі 

«Первоцвіт» (упродовж навчального року). 



4.9.  Надавати консультативну методичну допомогу вчителям ліцею щодо 

використання на уроках форм і методів навчання, спрямованих на 

розвиток творчого потенціалу учнів (постійно). 

4.10.  У методичному кабінеті поновити куточок методичних матеріалів на 

допомогу вчителю щодо організації науково-пошукової роботи з учнями 

(до 15 жовтня 2021р.). 

4.11.   Підтримувати співпрацю з науковими установами, навчальними 

закладами по питанню участі ліцеїстів у різноманітних наукових заходах, 

зустрічах тощо (постійно).  

4.12.  Узагальнити результати участі ліцеїстів в олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях, фестивалях у збірнику «Підсумки роботи з обдарованими 

ліцеїстами. 2021/2022 навчальний рік», розробляти рекомендації щодо 

покращення цієї роботи (до 15.06. 2022р.). 

5. Заступникам директора: 

5.1. Забезпечити   інформування  про  всі  досягнення  ліцеїстів  на сайті 

ліцею, в  інших засобах  інформації навчального закладу, в районних та 

іншого рівня засобах інформації (періодично упродовж року); 

5.2. Під час проведення нарад та засідань постійно контролювати роботу 

вчителів школи з обдарованими дітьми, практикувати виступи про 

досвід  роботи найрезультативніших з них. 

5.3. Контролювати роботу вчителів ліцею з обдарованими дітьми, під час 

проведення нарад та засідань практикувати виступи про 

результативність цієї роботи (постійно). 

6.   Завідувачам методичними комісіями із базових дисциплін: 

6.1. Розглядати на засіданнях комісій питання організації науково-

пошукової та дослідницької роботи учнів (вересень, грудень, травень). 

6.2. Поновлювати банк розробок дидактичних матеріалів пошукового 

характеру з досвіду вчителів (упродовж навчального року). 

6.3. Коригувати роботу членів методичних комісій з питань залучення 

учнів до пошукової і творчої діяльності (постійно). 



6.4. Організовувати і проводити в ліцеї предметні тижні, наукові 

конференції, конкурси, виставки наукових та творчих робіт учнів 

(згідно річного плану роботи). 

6.5. Забезпечувати висвітлення результатів роботи із залучення учнів до 

науково-дослідницької діяльності в засобах інформації, на сайті ліцею 

(постійно). 

7. Завідувачці ліцейної бібліотеки Аврамишин Г.М. забезпечити оформлення  

книжкових виставок для педагогічних працівників щодо нових наукових 

відкриттів, проведення заходів з учнями з даного питання (постійно). 

8. Відповідальність за виконання цього наказу залишаю за собою. 

    

 

Директор ліцею:               Анатолій  Аврамишин 

 

 

Віра ТРАЧУК 

 

 

 

 


