
УКРАЇНА 
Гімназія “Ерудит” м. Києва

вул. Генерала Тупікова, 27, м. Київ, 03058, тел. (044) 457-84-99, тел ./ф акс (044) 453-01-31 
____________________e-mail: erudite2007@ ukr.ne t. Код Є Д Р П О У  24941233___________________

Про організацію пошуково-дослідницької 
роботи з учнями в гімназії ’’Ерудит” 
у 2015-2016 навчальному році

Керуючись Законом України “Про загальну середню освіту”, 
“Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, 
“Інструкцією про організацію діяльності гімназії”, затвердженої наказом 
Міністерства освіти України № 217 від 20.07.1995 p., на виконання національної 
доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Комплексної програми 
розвитку освіти Солом’янського району м. Києва “Освіта для майбутнього”, 
згідно з перспективним планом роботи гімназії “Ерудит”, планом роботи на 
2015-2016 навчальний рік, у відповідності до Комплексної програми пошуку, 
навчання і виховання обдарованих дітей і молоді ’’Творча обдарованість”, 
реалізуючи науково-методичну проблему “ Проектування й діагностика якості 
освіти в гімназії як ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення 
конкурентноздатності”, з метою всебічного сприяння розвитку і формуванню 
творчої особистості вчителів та учнів гімназії, безперервного розвитку і 
збереження інтелектуального потенціалу учнів, виявлення здібних учнів, їх 
підтримки та залучення до наукової роботи, а також стимулювання самостійної 
роботи гімназистів щодо вивчення окремих предметів відповідно до визначених 
шляхів розв’язання методичної проблеми гімназії,

НАКАЗУЮ:

1. Створити науково-координаційну раду МАН гімназії на 2015-2016 
навчальний рік:

1.1. Затвердити склад науково-координаційної ради МАН у гімназії:
Голова науково-координаційної ради:
Перехейда Олександр Михайлович, директор гімназії, кандидат 
філософських наук
Заступник голови науково-координаційної ради:
Рись А.А., заступник директора з науково-методичної роботи

2015 р.

mailto:erudite2007@ukr.net


Члени науково-координаційної ради:
Денискіна Г.О., вчитель української мови та літератури, кандидат 
філологічних наук;
Козицька Т.В., вчитель біології, кандидат біологічних наук 
Котовська А.А., методист з іноземних мов, учитель-методист;
Кравцов І.Г., вчитель хімії, учитель-методист;
Манько JI.A., вчитель математики, учитель-методист;
Гончаренко Т.А., завідуюча кафедрою суспільно-гуманітарних 
дисциплін;
Сологуб Н.В., вчитель історії, учитель-методист;
Головко Н.В., завідуюча кафедрою природничо-математичних 
дисциплін;
Шахраюк О.В., психолог.

2. Заступнику директора з науково-методичної роботи Рись А.А.
2.1. Скласти список учнів із зазначенням тем, над якими вони працюють, і 

подати їх на затвердження до науково-координаційної ради до 11.09.2015р.
2.2. Призначити консультантів педагогічних керівників для учнів, які 

виконують пошуково-дослідницькі роботи до 25.09.2015 р.
2.3. Організувати і провести в гімназії науково-практичну конференцію для

учнів 8-11 класів 12 грудня 2015 p., для учнів 5-7 класів__квітня 2016 р.
2.4. Забезпечити участь учнів гімназії “Ерудит” у II (районному) і III 

(міському) турах Всеукраїнського конкурсу-захисту кращих науково- 
дослідницьких робіт членів Малої академії наук.

3. Координаторам МАН:
3.1. Визначити учнів-переможців гімназійної конференції та педагогічних 

керівників для участі у И (районному) і Ш (міському) турах 
Всеукраїнського конкурсу-захисту кращих науково-дослідницьких робіт 
членів МАН до 12.12.2015 р.

3.2. Подати пропозиції про нагородження учнів дипломами “Золотий Ерудит” 
та “Срібний Ерудит” до 22.12.2015 р. (8-11 класи) і до 17.04.2016 р. (5-7 
класи).

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
науково-методичної роботи Рись А.А. / у

Директор гімназії ГІерехейда

З наказом ознайомлені
Рись А.А.
Котовська А.А.
Манько Л.А.
Сологуб Н.В.
Кравцов І.Г.

Гончаренко Т.А. 
Головко Н.В. 
Денискіна Г.О. 
Козицька О.В. 
Шахраюк О.В.



Додаток 
до наказу №
від ” U<f ” 2015 р.

П Л А Н
заходів по організації діяльності 

наукового товариства гімназистів 
на 2015-2016 навчальний рік

№
п/п

Зміст Термін
виконання

Відповідальний

1 2 3 4
1. Використати для популяризації НТГ серед 

учнів, батьків, громадськості, для залучення 
до пош уково-експериментальної,  
дослідницької роботи всіх учнів гімназії такі 
заходи :
1) урочисту лінійку, присвячену Д ню  знань, 

початку навчального року;
2) батьківські збори;
3) загальногімназійні збори учнів;
4) виступи членів НТГ серед учнів 5-11 

класів;
5) олімпіади, конкурси, виставки;
6) науково-практичні конференції.

1 вересня 2015 р.

Вересень
Вересень
Ж овтень

Ж овтень-листопад  
Протягом року

П ерехейда О.М. 
ЗДВР 
куратори 
Перехейда О.М. 
Рись А.А.
Рись А.А.
Рись А.А.

2. Провести організаційні збори Н Т Г за 
підсумками роботи у 2014-2015 н.р., вибори у 
раду НТГ, затвердити план роботи на 2015- 
2016 навчальний рік

Вересень Рись А.А.
Наукові керівники

о3. Внести пропозиції по удосконаленню  
емблеми, девізу, заповідей НТГ

І семестр Рись А.А.

4. Рекомендувати учням теми досліджень, 
експериментів, творчих робіт, призначити 
керівників і консультантів  з числа вчителів, 
студентів, викладачів  вузів

Вересень Рись А.А.
Наукові керівники

5. Організувати роботу для тих. хто щойно 
вступив до H I T  :
1) початковий етап (вибір тем і складання 
плану індивідуальної роботи, підбір 
літератури, взаємодія з консультантами, 
керівниками секцій);
2) б ібліографічна консультація (види 
каталогів, їх використання, довідкова 
література, періодичні видання з предметів 
тощо);
3) збір і опрацю вання матеріалів 
досліджень, узагальнення результатів роботи;
4)вимоги до оф ормлення наукової, творчої 
роботи, реферату;

Ж овтень

Л истопад

Л истопад

Грудень

Рись А.А.

К учерова А.П. 
Керівники секцій

Наукові керівники, 
консультанти 
Наукові керівники, 
Консультанти



1 2 о 4
6. О б ’єднати в творчі групи учнів, які працю ю ть 

за однаковими або сум іж ним и темами
Січень Наукові керівники, 

керівники секцій
7. Організувати групові та індивідуальні 

консультації з проблем, що досліджуються. 
У загальнення результатів , підготовка 
ілюстративного (демонстраційного) 
матеріалу

Протягом року Наукові керівники, 
консультанти

8. Провести засідання секцій з обговорення та 
рецензування творчих  робіт

Протягом року Керівники секцій

9. Надати г імназистам -  членам НТГ - 
мож ливість виступу з проблем дослідж ень на 
науково-практичних конференціях різного 
рівня :

в гімназії;
на засіданнях М АН  району, міста, 
України; 
в інших закладах

П ротягом року Рись А.А.

10. Сприяти участі гімназистів  у міських 
конкурсах науково-дослідницьких робіт, 
в міських і республіканських олімпіадах

П ротягом року К ерівники секцій

11. Вклю чати найбільш цікаві учнівські роботи 
в гімназійні друковані збірки, W eb-сторінку 
гімназії

Протягом року Науково-методична
рада

12. Підвести підсумки діяльності науково- 
дослідницьких груп учнів, о б ’єднань 
за інтересами, гуртків, секцій на святі 
“Г імназійна весна”

Квітень Рись А.А. 
рада НТГ, 
керівники секцій

13. Надати допом огу  раді НТГ у проведенні 
конференції (аналіз роботи за 2014-2015 
навчальний рік)
Нагороди переможців

Травень Рись А.А. 
керівники секцій

14. П родовжити традицію : участь членів НТГ 
в урочистостях  гімназії, присвячених 

закінченню  навчального року з врученням 
настанов, листів подяки, рекомендацій  для 
подальшого навчання

Травень, червень Адміністрація

15. П рацю вати над оф орм ленням  літопису 
гімназії

П ротягом року Рада НТГ

Заступник директора 
з науково-методичної роботи А. Рись


