
УКРАЇНА 
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

Від 31.08.2016р. №201  

Про впровадження науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» в практику роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

10.07.2012 № 797 «Про продовження впровадження науково- педагогічного проекту «Інтелект 

України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу 

Міністерства освіти і науки України №1439 від 04.12.2014р. «Про завершення апробації 

навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх 

навчальних закладів» на підставі листів-клопотань від директорів навчальних закладів, заяв 

батьків майбутніх першокласників та з метою створення передумов для формування соціально 

зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення та здатної до самоактуалізації 

в професійній, соціальній й особистісній сферах 

НАКАЗУЮ: 

1. Районному науково-методичному центру: 

1.1. Забезпечити умови для впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» у практику роботи гімназії №19 «Межигірська», середньої загальноосвітньої школи 

№93, середньої загальноосвітньої школи №243 у 2016-2017 навчальному році. 

2. Директорам навчальних закладів Достав Л.В, Рахубі С.І., Матвєєвій Л.О: 

2.1. Забезпечити проходження педагогічними працівниками навчального закладу 

відповідних тематичних курсів з метою підготовки до роботи за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України». 



2.2. Організувати забезпечення класів, які працюють за даним проектом, необхідними 

технічними засобами навчання, авторськими навчально- методичними комплектами 

(навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, підручники, посібники, зошити на 

друкованій основі, педагогічні програмні засоби тощо), що реалізують навчально-виховні 

завдання науково- педагогічного проекту «Інтелект України» відповідно до вікових 

можливостей академічно здібних і обдарованих дітей та мають відповідний гриф Міністерства 

освіти і науки України. 

2.3. Педагогічним працівникам навчальних закладів здійснювати навчально- виховний 

процес у класах, які працюють за даним проектом, відповідно до Типових навчальних планів 

для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України». 

2.4. Розмістити інформацію щодо класу, що працюватиме за науково- педагогічним 

проектом «Інтелект України» на веб-сайті навчального закладу. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора районного науково- методичного 

центру Хілєнко Л.О. 

Начальник М. Васіна 

Воробей С.Й., 425-15-02 



 


