МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
07 листопада 2016 року

№ 285
м. Дніпропетровськ

Про призначення відповідальних осіб за
участь учнів МВПУПІТ
в дослідницько-експериментальній
роботі та організацію роботи
з обдарованою молоддю
З метою організації роботи з обдарованою молоддю та залучення учнів
до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та
винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та
мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді,
створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду,
організацію змістовного дозвілля
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за роботу з обдарованою молоддю
заступника з НМР, Юденкову О.П.
2. Заступнику директора Юденковій О.П.
2.1. Ознайомити викладачів загальноосвітніх та спецпредметів,
керівників предметних гуртків, голів методичних комісій з роботою
профільного позашкільного навчального закладу «Мала академія наук
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради (КПНЗ «МАНУМ»
ДОР») – регіональним представником Національного центру «Мала академія
наук України» щодо очної та заочної форм навчання.
2.2. Зібрати списки бажаючих узяти участь за встановленою формою
(додається) до 04.11.2016 р.
2.3. Підготувати пакет документів згідно вимог та надати до НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області в паперовому варіанті до 04.11.2016 р.
2.4. Провести роз’яснювальну роботу з учнями, учасниками Малої
академії наук щодо переваг та перспектив, які надає навчання в даному
закладі до 11.11.2016 р.

2.5. Відслідковувати навчання учнів в Малій академії наук протягом
відповідного терміну та узагальнювати результати участі на засіданні
педагогічної ради. Червень 2017 р.
3. Методисту навчального закладу Куницькій І.В.:
3.1. Надати методичні рекомендації викладачам щодо участі їхніх учнів
у навчанні в Малій академії наук. Листопад, 2016 р.
3.2. Здійснювати методичний супровід участі учнів в роботі Малої
академії наук. Протягом навчального року.
4. Психологу навчального закладу Казаріновій Ю.В.:
4.1. Організувати діагностування учнів щодо виявлення здібних та
талановитих і обдарованих учнів.
4.2. Організувати для викладачів та майстрів в/н проведення
психолого-педагогічних семінарів, індивідуальних занять, консультацій з
методики роботи зі здібними, талановитими та обдарованими учнями.
(додається). Протягом навчального року.
5. Контроль за виконанням дії даного наказу залишаю за собою.
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