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Про затвердження Положення 
про профільну літню школу 
для обдарованої молоді

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
на виконання обласної програми підтримки молоді на 2021-2023 роки, 
схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації 
від 16 грудня 2020 року № 776 та затвердженої рішенням Рівненської обласної 
ради від 24 грудня 2020 року № 45, з метою отримання обдарованою молоддю 
кваліфікованої навчальної, інформаційної та методичної допомоги і 
задоволення її потреб у професійному визначенні

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Положення про профільну літню школу для обдарованої 
молоді, що додається.

2. Дата проведення профільних літніх шкіл для обдарованої молоді, 
кількість змін, склад груп, тематика, програма визначаються щорічно наказом 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Довести Положення про профільну літню школу для обдарованої 
молоді до відома усіх зацікавлених осіб у Рівненській області.



4. Управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації, комунальному позаш кільному навчальному закладу «Рівненська 
М ала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради забезпечити 
його офіційне опублікування на власних сайтах.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління Наталія БЕЛЯНОВСЬКА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації
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П О Л О Ж Е Н Н Я
про профільну літню школу для обдарованої молоді

І. Загальні положення

1. Профільна літня школа для обдарованої молоді (далі -  профільна літня 
школа) проводиться щорічно.

2. Профільна літня школа є складовою частиною роботи, спрямованої на 
виявлення, підтримку, розвиток обдарованих дітей, організацію проведення з 
учнями олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо, у формі тематичної 
відпочинкової зміни.

3. Організатором профільної літньої школи є управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації.

4. Проведення профільної літньої школи фінансується управлінням освіти 
і науки Рівненської обласної державної адміністрації за рахунок коштів, 
передбачених на виконання обласної програми підтримки молоді на 2021-2023 
роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної 
адміністрації від 16 грудня 2020 року №  776 та затвердженої рішенням 
Рівненської обласної ради від 24 грудня 2020 року №  45.

II. Мета і завдання

1. Профільна літня ш кола проводиться з метою надання кваліфікованої 
навчальної, інформаційної та методичної допомоги обдарованим учням 
закладів освіти області, які здобули призові місця на II (обласному) е^ 'Т ' 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів 
М АН України, в обласних етапах турнірів, конкурсів з навчальних предметів.

2. Основними завданнями профільної літньої школи є:



розвиток нахилів, здібностей та інтересів обдарованої учнівської 
молоді щодо наукової творчості у галузі гуманітарних, суспільних, 
економічних, технічних і природничих наук;

проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, 
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечать організацію 
дозвілля, відновлення фізичних і психічних функцій учнів, сприятимуть 
розвитку їх  духовності та соціальної активності;

фахова підготовка обдарованої учнівської молоді області з усіх галузей 
наукової діяльності;

виявлення обдарованої молоді, схильної до наукової творчості; 
розробка нових напрямків роботи з обдарованою молоддю; 
пізнавальний відпочинок обдарованої учнівської молоді під час роботи 

профільної літньої школи.

III. Учасники профільної літньої школи

1. До участі у профільній літній школі запрош уються здобувані освіти 
закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої, вищої (І курс) освіти віком, як правило, від 14 до 18 років, 
які у відповідному навчальному році здобули призові місця на II (обласному) 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  
членів М АН України, в обласних етапах турнірів, конкурсів, олімпіад з 
навчальних предметів.

2. Список осіб для участі у профільній літній школі формується обласним 
комунальним позашкільним навчальним закладом «Рівненська мала академія 
наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради на підставі наказів 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про 
підсумки проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів -  членів М АН України, в обласних етапах турнірів, 
конкурсів з навчальних предметів.

3. Обробка персональних даних учасників профільної літньої школи 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

IV. Порядок проведення

1. Профільна літня школа проводиться у формі тематичної відпочинкової 
зміни, під час якої діти відпочивають та отримують комплекс додаткових 
послуг, спрямованих на розвиток їх здібностей та інтересів за спеціальною 
програмою.

2. Профільна літня школа проводиться щороку у період літніх канікул на 
базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Рівненської області.



3. Кількість змін, груп та учнів у групах визначаються щ ороку залежно 
від кількості учнів-переможців та профілю.

4. Програма профільної літньої школи передбачає заняття з відповідних 
тем, групову та індивідуальну роботу, проведення екскурсій, конкурсів, ділових 
ігор, вікторин тощо.

5. На кожну зміну та групу профільної літньої школи затверджується 
програма відповідного профілю наказом управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації.

Начальник відділу загальної 
середньої та дош кільної освіти 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації


