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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ» 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
 

НАКАЗ  
 

09 вересня  2021 р. м. Житомир № 21/О 
 

 
 

Про організацію роботи з обдарованими  
учнями, філії МАН Наукового ліцею,   
підготовку учнів-ліцеїстів до олімпіад з 
базових дисциплін, інших інтелектуальних  
конкурсів у 2021-2022 навчальному році 

 
Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та відповідно до річного плану роботи Наукового ліцею, 
Програми роботи з обдарованими учнями та з метою виявлення та підтримки 
обдарованих учнів, створення сприятливих умов для всебічного розвитку 
інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, 
стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення учнів Наукового 
ліцею до науково-дослідної діяльності в філії, підготовки учнів Наукового 
ліцею до олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних змагань, конкурсів 
тощо у 2021-2022 навчальному році 

  
НАКАЗУЮ: 
1. Організувати діяльність філії МАН Наукового ліцею та науково-

дослідницьку роботу учнів у її відділеннях відповідно до плану роботи філії. 
2. Головам методичних комісій до 30 вересня 2021 року: 
2.1. Скласти план заходів роботи МК щодо залучення ліцеїстів до 

науково-дослідної роботи у філії МАН, олімпіад, інтелектуальних змагань, 
турнірів тощо; 

2.2. Обговорити та затвердити тематику науково-дослідних робіт 
учнів на 2021-2022 навчальний рік та педагогічних керівників робіт; 

2.3. Скласти списки учнів, яким необхідно користуватися фондами 
обласної наукової бібліотеки, архіву. 

3. Керівникам секцій  філії МАН наукового ліцею: 



3.1. Розробити та провести заняття (відповідно до графіку) з 
підготовки учнів-членів ліцейної філії МАН до виконання, оформлення та 
захисту науково-дослідницьких робіт. 

4. Керівникам науково-дослідних робіт учнів: 
4.1. Опрацювати з учнями вимоги щодо написання дослідних робіт; 
4.2. Скласти план роботи учня щодо наукового дослідження; 
4.3. Контролювати виконання учнями поставлених завдань, надавати 

необхідну допомогу та проводити консультації. 
5. Головам методичних комісій до 01 жовтня 2021 року: 
5.1. Підготувати матеріали до проведення інтелектуального марафону 

як І етапу олімпіад з базових дисциплін; 
5.2. Розподілити між членами МК обов`язки щодо підготовки та 

організації проведення ІМ; 
5.3. Організувати роботу вчителів-членів МК з підготовки ліцеїстів 

до участі у ІМ, ІІІ етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін; 
5.4. Після проведення ІМ подати заступнику директора з наукової 

роботи Забелло Л.О. протоколи та звіти про результати ІМ. 
6. ЗАБЕЛЛО Ларисі Олександрівні, заступнику директора з 

наукової роботи: 
6.1. До 30 вересня 2021 року проінформувати учнів 10-х груп про 

діяльність філії МАН, олімпіади та інтелектуальні конкурси; 
6.2. Систематизувати інформацію кураторів груп про бажання 

ліцеїстів займатися науково-дослідною роботою,  брати участь в олімпіадах з 
базових дисциплін, інтелектуальних конкурсах та турнірах; 

6.3. Забезпечити участь ліцеїстів в установчих сесіях обласного 
територіального об’єднання МАН; 

6.4. Вивчити стан позаурочної науково-дослідної роботи  учнів у філії 
МАН, рівень підготовки педагогічного колективу до керівництва науково-
дослідною роботою учнів, стан поінформованості вчителів про роль, мету та 
завдання науково-дослідної роботи і філії МАН в освітньому процесі 
Наукового ліцею; 

6.5. Забезпечити участь учнів Наукового ліцею у Всеукраїнських 
олімпіадах з базових дисциплін, міжнародних конкурсах ім. П. Яцика, ім. Т. 
Шевченка, інших інтелектуальних конкурсах та турнірах. 

6.6. Організувати роботу учнів, які працюють над науково-дослідною 
роботою в філії МАН, в обласній бібліотеці, архіві. 

6.7. Постійно здійснювати контроль за роботою з обдарованими 
дітьми під час організації освітнього процесу. 

6.8. Координувати участь учнів Наукового ліцею у Всеукраїнських 
учнівських олімпіадах, міжнародних, Всеукраїнських та обласних 
інтелектуально-розвиваючих іграх, конкурсах, змаганнях, турнірах тощо. 

7. Кураторам груп, вчителям-предметникам: 
7.1. Здійснити анкетування учнів щодо їх бажання брати участь у 

роботі філії МАН, олімпіадах з базових дисциплін, міжнародних конкурсах 
«Кенгуру» (математика), «Левеня» (фізика), ім. П.Яцика (знавців української 



мови ), мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка (українська мова та 
література), інших інтелектуальних змаганнях та подати до 1 жовтня 2021 
року зведену інформацію заступнику директора з наукової роботи Забелло 
Л.О.  

7.2. Сформувати банк даних обдарованих та здібних дітей до 01 
листопада 2021 року. 

7.3. Оформити Картки обдарованих та здібних дітей. 
7.4. Вести моніторинг участі та результативності обдарованих учнів у 

предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Забезпечити точне 
формулювання назви та рівня заходу. 

7.5. Кращі здобутки учнів висвітлювати на шпальтах сайту Наукового 
ліцею, 

7.6. Сприяти задоволенню потреб учнів у самовизначенні та творчій 
самореалізації. 

8. ГЕТМАНСЬКІЙ Марії Олександрівні, практичному психологу 
Наукового ліцею  : 

8.1. Організувати вивчення здібностей та нахилів учнів 10-х класів, 
надати допомогу кураторам груп та вчителям в організації роботи з 
обдарованими ліцеїстами; 

8.2. Ознайомити педагогічний колектив з матеріалами психологічних 
досліджень, підготувати рекомендації щодо їх практичного використання 
вчителями в роботі з обдарованими дітьми. 

8.3. Протягом року проводити моніторинг динаміки росту 
особистості ліцеїстів, здійснювати психологічну підтримку учнів.  

9. У квітні 2021 року підвести підсумки роботи закладу з 
обдарованими учнями. Звернутися з пропозицією до адміністрації 
Державного університету «Житомирська політехніка» про відзначення 
призерів конкурсів МАН, олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних 
змагань, конкурсів та турнірів на святі Дня науки в Науковому ліцеї. 

10.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою  

 

Директор                                                                                 Наталія ВЕНЦЕЛЬ 
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ЦЮРКО Т.Г.  
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ГЕТМАНСЬКА М.О. 

КУЧЕР Н.В.  

 

 


