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НАКАЗ  
 

08 червня  2022 р. м. Житомир № 45-о 
 

 
 

Про підсумки роботи  
з обдарованими учнями  
Наукового ліцею у  2021-2022  
навчальному році 

 
 Відповідно до наказу Наукового ліцею від 09 вересня 2021 року № 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»  Закону України 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», виходячи з аналізу роботи 
з обдарованими учнями в Науковому ліцеї за 2021-2022 н.р. та з метою 
залучення обдарованих дітей до безперервного процесу самовдосконалення, з 
метою удосконалення освітнього процесу з обдарованими дітьми, розвитку 
здібностей, творчої активності, системного використання різних видів урочної 
та позаурочної діяльності 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Взяти до відома Довідку про підсумки роботи з обдарованими 
учнями Наукового ліцею у 2021-2022 навчальному році, яка була організована 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, забезпечити виконання 
рекомендацій Довідки. 

2. ЗАБЕЛЛО Л.О., заступнику директора з наукової роботи: 
2.1. Постійно контролювати роботу вчителів Наукового ліцею з 

обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід роботи 
найрезультативніших з них. 



2.2. Спланувати методичні заходи з метою активізації участі 
педагогічних працівників Наукового ліцею щодо залучення учнів до науково-
дослідницької діяльності участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, 
турнірах. 

2.3. Учителям-предметникам активізувати роботу з обдарованими учнями. 
3. Головам методкомісій: 
3.1. На засіданнях методичних комісій проаналізувати роботу з 

обдарованими учнями, спланувати роботу на наступний навчальний рік з 
урахуванням недоліків з кожної дисципліни. 

3.2. Розробити методичні рекомендації та навчальний матеріал щодо 
підготовки обдарованих учнів із урахуванням індивідуальних особливостей. 

3.3. Розробити заходи для поліпшення роботи з обдарованими дітьми. 
4. ГЕТМАНСЬКІЙ М.О., практичному психологу спланувати роботу 

на подальше виявлення обдарованих і талановитих учнів та надавати їм 
практичну допомогу. 

5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 
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