
 
ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

          02.09.2019                                      м. Охтирка                                     № 153-о/д 
 

Про організацію роботи зі здібними та   

обдарованими учнями у школі  

у 2019-2020 навчальному році 

 

           Відповідно до Указу Президента  України від 30.09.2010 №927/210 

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді», з метою формування системи виявлення і 

відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки; 

забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та 

організацій у роботі з обдарованою молоддю; розроблення дієвого механізму 

стимулювання учнівської молоді і педагогічних працівників, які проводять 

роботу з нею; забезпечення формування інтелектуального і творчого 

потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення 

обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвиткові творчого потенціалу, 

самореалізації та постійного самовдосконалення  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити у  2019-2020 навчальному році роботу з 

обдарованими та здібними  учнями. 

          2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О.: 

          1)   Контролювати  проведення шкільних олімпіад та  участь команди 

учнів у міських  й обласних олімпіадах, протягом жовтня. 

          2)  Контролювати участь учнів школи в конкурсах-захистах науково-

дослідницьких робіт, інтернет-олімпіадах, науково-практичних 

конференціях, які організовує Міністерство освіти і науки України, МАН 

України. 

          3) Забезпечити роботу  факультативів за бажанням учнів. 

          3. Заступнику директора з виховної роботи Єрмоленко Н.І.: 

          1) Контролювати участь учнів школи  фестивалях, конкурсах які 

організовує Міністерство освіти і науки України,  місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, а також участь учнів у 

міжнародних інтелектуальних та творчих змаганнях. 



2) Контролювати шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів 

школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих 

дітей.   

3) Забезпечити умови для художньої самодіяльності учнів. 

4) Організувати проведення  свята підведення  підсумків роботи, 

квітень 2020. 

5) Організувати та провести виставку дитячих творчих робіт, грудень 

2019 та квітень 2020. 

6) Результати роботи висвітлювати на сторінках шкільного  сайту. 

4. Керівникам методичних об’єднань Демешко Л.С., Кулик Н.І.,                    

Рудь С.В., Чаловій М.М., Приходько В.І., Зайці І.М.: 

   1) Організувати і провести у закладі тематичні тижні та заходи  

згідно плану ШМО. 

2) Провести роз’яснювальну роботу серед учнів 8-11 класів, щодо 

навчання в   “Мала академія  наук учнівської молоді”, до 12.09.2019. 

 3) Поновити методичними рекомендаціями науково-методичну 

базу даних роботи з обдарованими та здібними дітьми.  

5. Класним керівникам 4-11 класів: 

1) Переглянути та поновити шкільний інформаційний банк даних 

про учнів школи «Обдарованість». 

2) Банк даних «Обдарованість» надати  заступнику директора з 

навчально- виховної роботи Кучер Ю.О., до 01.10.2019. 

5. Практичному психологу Чепусенко В.І. спланувати роботу по 

виявленню та розвитку здібностей учнів, проводити відповідні заходи, 

надавати консультації вчителям з даного питання, постійно. 

6. Учителям школи, класним керівникам: 

1)  Продовжити роботу з метою виявлення та розвитку творчого 

потенціалу та здібностей обдарованих учнів школи. 

2) Висвітлювати роботу учнів  на стендах школи та на сайті. 

3) Вести підготовку до  участі учнів у шкільних предметних 

олімпіад, в олімпіадах міських, обласних  рівнів, постійно. 

 4) Вести підготовку до  участі та забезпечувати участь  учнів школи в 

конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, інтернет-олімпіадах, 

турнірах, фестивалях, конкурсах, науково-практичних конференціях, які 

організовує Міністерство освіти і науки України, Мала академія наук 

України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, а також участь учнів у міжнародних інтелектуальних та 

творчих змаганнях, постійно. 

7. Завідувачу бібліотекою   Колодяжній В.В. забезпечити оформлення  

книжкових виставок для педагогічних працівників щодо роботи з 

обдарованими учнями, проведення заходів з учнями з даного питання. 

8.Педагогу організатору Малежик А.В.: 

1)  Спланувати та проводити шкільні конкурси, заходи та виставки 

творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію 

обдарованих дітей. 



2) Забезпечувати участь учнів у творчих заходах  міського рівня  та 

інших рівнів. 

3) Результати роботи висвітлювати на сторінках сайту школи. 

9. Затвердити план  роботи з обдарованими дітьми (додаток 1). 

10. Контроль за виконанням  цього  наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О.  та з виховної роботи 

Єрмоленко Н.І. 

 

Директор школи                                                            І.А. Шульженко 

 
З наказом ознайомлені: 

Прізвище, ім’я, по батькові Підпис Дата 

Балюк Людмила Іванівна    

Биковська Тетяна Григорівна    

Бовкунова Ніна Іванівна   

Вашева Галина Анатоліївна   

Гармаш Людмила Олександрівна    

Голод Віктор Григорович    

Грицай Жанна Михайлівна    

Грицай Людмила Іванівна    

Громак Жанна Дмитрівна   

Демешко Лариса Сергіївна   

Дубович Інна Миколаївна   

Душенко Богдана Михайлівна   

Єрмоленко Надія Іванівна   

Єременко Євген Олександрович   

Зайка Інна Миколаївна    

Ігнатченко Любов Володимирівна    

Іваннікова Людмила Петрівна   

Карєв Сергій Євгенович   

Колодяжна Валентина Володимирівна   

Копил В’ячеслав Вікторович    

Копил Ірина Олександрівна    

Кулик Наталія Іванівна    

Кулініч Наталія Миколаївна   

Кучер Юлія Олександрівна   

Кучмай Ліана Петрівна    

Кривобок Світлана Володимирівна    

Марченко Ірина Борисівна    

Малежик Анна Володимирівна   

Мельник-Мотренко Лариса Миколаївна   

Мироняк Оксана Василівна   

Наумов Сергій Васильович    

Небитова Юлія Віталіївна    

Невдачина Раїса Миколаївна    

Окорокова Марія Миколаївна   

Пасішна Ольга Миколаївна    

Полуйко Вікторія Олександрівна   

Приходько Віра Іванівна    



Рубан Оксана Анатоліївна    

Рудь Світлана Василівна    

Сідельник Сергій Миколайович    

Смага Марія Володимирівна    

Спіцина Ірина Іванівна    

Текуч Дмитро Іванович   

Чалова Марина Миколаївна    

Чепусенко Віра Іванівна   

Чумак Наталія Сергіївна    

Шандиба Тетяна Віталіївна    

Шведченко Тетяна Юріївна   

Якименко Інна Миколаївна    

Яковенко Наталія Василівна    

Яковлєва Людмила Миколаївна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2019 № 153-о/д 
 

План  роботи з обдарованими дітьми на 2019-2020 навчальний рік 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ 3 ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Організувати роботу педколективу школи з 

діагностування, навчання, виховання 

обдарованих дітей. 

Вересень Адміністрація 

школи 

2 Підготувати методичні рекомендації 

педагогам різних категорій з питань роботи 

з обдарованими дітьми. 

Жовтень Адміністрація 

школи 

3 Створити банк нормативно-правової 

документації з питань роботи з 

обдарованими дітьми. 

До 31.12 Адміністрація 

школи 

4 Створити банк діагностичних методик для 

виявлення обдарованих дітей. 

До грудня Адміністрація 

школи 

5 Організовувати педагогічні лекторії для 

батьків з питань виявлення і підтримки 

обдарованості у дітей. 

Протягом року Адміністрація 

школи 

6 Розробити рекомендації для батьків з 

питань розвитку творчих здібностей 

дитини. 

Вересень Адміністрація 

школи 

Педагог-

організатор 

7 Сформувати чітку систему виявлення 

обдарованої молоді. 

Протягом року Адміністрація 

школи 

8 Здійснювати моніторинг результативності 

участі в олімпіадах, конкурсах тощо. 

Протягом року Адміністрація 

школи 

9 Здійснювати тестування, спрямовані на 

пошук обдарованих дітей та молоді, на 

предмет визначення інтелектуального рівня, 

розвитку різних вікових груп учнів школи. 

Протягом року Адміністрація 

школи 

10 Проводити шкільні етапи Всеукраїнських 

учнівських конкурсів та забезпечити участь 

обдарованої молоді в районних, обласних, 

всеукраїнських інтелектуальних і творчих 

змаганнях. 

Протягом року Адміністрація 

школи 



11 Популяризувати здобутки обдарованої 

молоді на сайті школи. 

Протягом року Адміністрація 

школи 

Педагог-

організатор 

НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

1 

Удосконалення методів, форм і засобів 

виявлення, навчання та виховання дітей та 

обдарованої молоді. 

Постійно 

Адміністрація 

школи 

2 
Сприяти розширенню мережі курсів за вибором, 

гуртків, факультативів. 
Постійно 

Адміністрація 

школи 

3 

Організувати роботу класних керівників з 

обдарованим дітьми на основі індивідуальних 

програм розвитку. 

Протягом 

року 

Заступник з 

НВР 

4 
Активізувати науково-дослідницьку роботу 

учнів. 
Постійно 

Адміністрація 

школи 

5 
Організувати виставки творчих доробків 

школярів. 
Травень 

Адміністрація 

школи 

6 
Залучати дітей з багатодітних сімей до роботи у 

гуртках, заходах. 
Постійно 

Адміністрація 

школи 

7 
Продовжити роботу над учнівськими 

портфоліо-досягненнями. 
Постійно 

Класні 

керівники 

8 
Продовжити залучення обдарованих дітей до 

учнівського самоврядування. 
Постійно 

Педагог-

організатор 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ 

1 
Сприяти літньому оздоровленню обдарованих та 

здібних учнів. 
Травень 

Адміністрація 

школи 

2 

Проводити урочистості з метою відзначення 

талановитої молоді -(переможців олімпіад, 

конкурсів, турнірів, змагань тощо). 

Червень 

Адміністрація 

школи 

Педагог-

організатор 

 


