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8. АНАЛІТИКА

За умов реформування системи національної 
освіти, піднесення творчої особистості в суспільстві  
актуальності набуло вдосконалення системи роботи 
з обдарованими дітьми. Перспективною стала орга-
нізація такого педагогічного процесу, що започатку-
вав методику пошуку та відбору обдарованих учнів 
і створив умови для розвитку їх природних творчих 
здібностей.

Кожна обдарована дитина − індивідуальність, яка 
потребує особливого підходу. Який навчальний за-
клад потрібен обдарованим особистостям? Мабуть 
такий, що розвиває здібності дитини. ЗНЗ існує для 
того, щоб: допомогти дитині розвинути здібності до 

самореалізації; не лише навчити, а й створити умови, 
щоб вона була готова до цієї складної та самостійної 
діяльності. Місія вчителя полягає в тому, щоб допо-
могти дитині пізнати себе у процесі індивідуалізації 
навчання та виховання. Педагогічний пошук перед-
бачає пошук інноваційних технологій, форм і методів 
навчання, що сприяють особистому розвитку дитини.

У нашому ЗНЗ було створено систему діяльності  
з обдарованими учнями, що містить:

 – діагностику (психологічну та педагогічну);
 – організацію навчальної діяльності (факульта-

тиви, індивідуальні заняття, участь в олімпіадах, кон-
курсах, змаганнях);
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 – організацію пізнавальної діяльності (інформа-
ційне забезпечення; наукова організація праці, робота 
в бібліотеці, МАН);

 – моніторинг та аналіз успіхів і досягнень учнів;
 – проведення педконсиліумів і розроблення реко-

мендацій для учнів, батьків, учителів стосовно роз-
витку здібностей і обдарувань дітей та їх професійної 
орієнтації.

Особистісно орієнтований підхід, як й інші педа-
гогічні технології, створює умови для розкриття та 
реалізації таланту та здібностей кожного учня. Під 
особистісним підходом ми розуміємо індивідуальний 
підхід до кожного вихованця, що допомагає йому в 
усвідомленні себе, у виявленні можливостей, що сти-
мулюють становлення учня, як особистості, його са-
моствердження та самореалізацію.

Педагогічний колектив розробив наступні напря-
ми діяльності з обдарованими дітьми:

–– навчально-пізнавальний (навчальні заняття, 
олімпіади, участь у діяльності наукового учнівського 
товариства «Шанс», науково-практичні конференції 
учнів, інтерактивні конкурси «Левеня», «Бобреня», 
«Кенгуру», Інтернет-турніри тощо);

–– культурно-освітній (КВК, літературні вітальні, 
години спілкування, створення літературних збірок, 
вернісажі, участь у шкільному проекті «Учень року», 
конкурси декоративно-прикладного мистецтва тощо);

–– фізкультурно-оздоровлювальний (спортивні 
свята та турніри, зустрічі, змагання, спартакіади, тур-
походи, конкурс «Майбутній воїн» тощо).

Здібності дитини залежать від її психолого-фізіо-
логічних особливостей, соціального оточення, сім’ї 
та школи тощо. Вроджені задатки потребують сприят-
ливих умов для повноцінного та гармонійного функ-
ціонування. Кожна дитина має певний унікальний та-
лант, але якщо для дитини не створити спеціальних 
умов, то її обдарованість здебільшого втрачається. На 
сьогодні аксіомою є той факт, що творчі здібності рід-
ко самореалізуються – їх необхідно заохочувати й роз-
вивати. Кожна дитина – творча особистість, а головне 
завдання вчителя полягає в його становленні.

Діяльність з обдарованими дітьми у нашій школі 
розпочинається з їхнього пошуку за допомогою сис-
теми пошуку, виявлення та роботи з обдарованими 
дітьми. Вона охоплює всі етапи роботи: від пошуку 
обдарованих дітей і діагностики обдарованості до 
створення сприятливих умов для розвитку творчих 
здібностей та самореалізації обдарованих учнів у різ-
них видах діяльності (рис. 1).

На початку навчального року кожен учитель скла-
дає індивідуальну програму з діяльності з обдарова-
ними учнями.

Психолог надає психологічну допомогу вчителям 
через консультації та рекомендації з обдарованими  
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Рис. 1. Програма діяльності з обдарованими учнями
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учнями і батьками. Головне завдання – це пошук 
адекватного способу реалізації особистості у певних 
видах діяльності. З цією метою психолог проводить 
елективні курси: 

	• консультаційні години передбачають фор-
мування готовності дев’ятикласника до навчання в 
старшій школі в умовах профілізації (інтелектуальна, 
особистісна, комунікативна, рефлексивна, діяльнісна, 
креативна та емоційна компетентність);

	• профорієнтаційні години мають на меті надан-
ня допомоги у набутті учнями знань та вмінь, необ-
хідних для адекватного вибору майбутньої професії, 
планування свого професійного шляху та успішного 
просування в реалізації наміченого плану. Основою 
системи є вирішення проблеми пошуку та діагнос-
тики обдарованих дітей. Ми виділяємо такі групи об-
дарованих дітей: з високими показниками інтелекту; 
з високим рівнем творчих здібностей; ті, хто досяг 
успіхів у будь-яких галузях (музика, спорт, окремі нав-
чальні предмети тощо); які добре навчаються.

Така кваліфікація надає змогу створити банк да-
них, що використовують для подальшого плануван-
ня діяльності з учнями. Результати діагностики об-
говорюють на психолого-педагогічних консиліумах, 
де визначають учнів за рівнями та створюється банк  

даних. Створюють «Індивідуальну картку обдарова-
ної дитини», куди вносяться відомості (табл. 1). 

На кожний навчальний рік складають план діяль-
ності з обдарованими учнями.

З метою формування додаткових умов для здо-
буття дітьми загальної середньої освіти, впрова-
дження допрофільної підготовки і профільного нав-
чання, поглиблене вивчення окремих предметів, 
забезпечення наступності у навчанні та всебічного 
розвитку особистості було створено Куцурубський 
освітній округ. Обираючи певний профіль навчання, 
старшокласники розвивають здібності, виховують 
себе як особистість, у майбутньому можуть обира-
ти улюблену професію. Профільне навчання сприяє 
ефективності впровадження диференційованого на-
вчання, урахуванню індивідуальних особливостей 
розвитку учнів, реалізації освітніх потреб, нахилів, 
інтересів, а також створенню освітньої траєкторії для  
кожної дитини.

Щодо організації профільного навчання, можна 
виділити такі позитивні аспекти шкільного округу:

	• розширення культурно-освітнього середовища 
учнів;

	• їхня соціалізація за допомогою залучення до 
роботи різних колективів;

 Таблиця 1
Відомості про учня
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	• об’єднання матеріально-технічного і кадрового 
потенціалу шкіл округу;

	• створення постійно діючих творчих методич-
них лабораторій учителів;

	• забезпечення високого рівня підготовки вчите-
лів сільської місцевості через науково-методичні кон-
сультації.

Для якісної підготовки старшокласників до ЗНО 
в окрузі працюють міжшкільні факультативи. Прак-
тика впровадження міжшкільних факультативів пока-
зала ефективність цього виду діяльності: збільшилась 
кількість учнів членів МАН України, підвищилась 
результативність участі їх в обласних олімпіадах та 
конкурсах.

Шкільне наукове товариство учнів «Шанс» функ-
ціонує уже четвертий рік, головне завдання якого – 
дати учневі змогу розвивати інтелект за допомогою 
самостійної, творчої діяльності з урахуванням індиві-
дуальних особливостей та нахилів.

Статут наукового шкільного
товариства учнів «ШАНС»

Мета діяльності:
	• інтелектуальний розвиток особистості, форму-

вання творця як носія національної культури і науки;
	• розвиток дослідницьких здібностей та оволо-

діння науковими методами пізнання світу;
	• самопізнання, самовизначення, самостійність, 

моральне становлення особистості та громадянська 
зрілість.

1. Членами учнівського наукового товариства 
(НКТ) «Шанс» можуть стати учні 2–11 класів Куцу-
рубської ЗНЗ I–III ступенів, які захоплюються пошу-
ком, прийняттям неординарних рішень, прагнуть до 
творчості та постійного самовдосконалення.

2. Член товариства може працювати переважно в 
одній із секцій, яку він/вона сам/сама обирає.

3. Учень обирає одну із запропонованих тем з різ-
них галузей знань для дослідження. Тематика робіт не 
обмежена.

4. Керівниками творчих робіт можуть бути вчите-
лі Куцурубської ЗНЗ I–III ступенів.

5. Хід виконання робіт, обговорення результатів 
відбувається на засіданнях секцій товариства.

6. Члени учнівського наукового товариства мо-
жуть виступати з науково-дослідницькими роботами 
або проектами на підсумковій науково-практичній 
конференції «Шанс».

7. Захист творчих робіт відбувається на науко-
во-практичній конференції у травні в присутності  
членів журі.

8. Вищим органом учнівського наукового товари-
ства є загальні збори його членів, що відбуваються 
2 рази на рік, окрім випадків, коли зібрання необхідно 
запросити додатково.

На загальні збори наукового товариства вино-
сять питання:

 – обговорюють зміст діяльності секцій товари-
ства, їхню кількість;

 – вибирають раду наукового товариства;

 – затверджують статут товариства, вносять до 
нього зміни, доповнення;

 – затверджують план діяльності товариства.
Рада наукового товариства вирішує питання:
 – погодження тем творчих робіт старшокласників;
 – організація зустрічей з науково-педагогічними 

працівниками ВНЗ;
 – проведення турнірів, конкурсів ерудитів, учнів-

ських науково-практичних конференції, захист твор-
чих робіт;

 – підтримка зв’язків з Миколаївським відділен-
ням МАН України;

 – проведення загальних зборів (вищим органом 
громадського самоврядування), ради учнівського на-
укового товариства. 

Головне правило участі учнів в НТУ «Шанс» – це 
особистий інтерес та захоплення дитини, що допо-
магає учневі відчути свою значущість, належність до 
науки, ознайомитись з методами наукової та творчої 
роботи, розвиває пізнавальний інтерес. Захист науко-
во-дослідної роботи здійснюють на засіданні комісії у 
присутності всіх членів секції. 

З метою стимулювання систематичної самостій-
ної роботи учнів, підвищення рівня їхніх знань, ви-
хованості щорічно у школі проводять конкурс «Учень 
року». Претенденти на участь у шкільному конкурсі 
формують власне портфоліо. Його оцінювання здійс-
нюють за такими критеріями (усього: 20 балів):

 – наявність – 10 балів,
 – дотримання форм – 5 балів,
 – естетичність оформлення – 5 балів

Розвиток творчого мислення учнів, їх пізнавальна 
діяльність, прагнення до пошуків досліджень – це важ-
лива проблема оптимізації навчання та комплексного 
підходу до навчально-виховної діяльності з використан-
ням різних форм, позакласних заходів, зокрема гуртків. 

Головною метою позакласної гурткової діяльнос-
ті є створення умов для творчого, інтелектуального, 
духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської 
молоді у вільний від навчання час, підготовка до до-
рослого життя сучасних умовах, задоволення їхніх 
освітніх потреб.

Позитивна мотивація, постійна діяльність щодо 
реалізації цієї системи діяльності з обдарованими 
учнями роботи дають результати. У 2013−2014 на-
вчальному році школа за підсумками участі учнів у 
ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з різних 
предметів посіла І місце серед загальноосвітніх шкіл 
району. Показником високої ефективності роботи 
з обдарованими дітьми є результати їхньої участі в 
олімпіадах і конкурсах. Ми пишаємось досягненнями 
наших вихованців.

Розв’язання проблем і завдань школи, які ставить 
перед собою педагогічний колектив на кожен навчаль-
ний рік, дозволило досягти певних успіхів. 

Результативність участі учнів 
у Всеукраїнських конкурсах

– Олександр Іванець − диплом ІІІ ступеня МОН 
України, український державний центр позашкільної 
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освіти, переможець Всеукраїнської виставки-кон-
курсу декоративно-ужиткового та образотворчого 
мистецтва «Знай і люби свій край» (керівник гуртка  
Т. В. Іванець). 

– 51 учень – участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Дудл для Google», роботи 3-х учнів (О. Бохна, 2 клас, 
О. Іванець, 7 клас, А. Пройденко) ввійшли до сотні 
найкращих (учитель О. В. Каргіна).

Результативність участі учнів 
у обласних конкурсах

 – Дмитро Бондаренко, учень 11 класу – ІІІ місце 
у секції «Зоологія, ботаніка» (базова дисципліна «Біо-
логія») на обласному, ІІ етапі Всеукраїнського кон-
курсу-захисту науково-дослідних робіт; 

 – Валерія Петречків, учениця 8 класу – ІІІ місце 
на обласному, ІІІ етапі V Міжнародного мовно-літе-
ратурного конкурсу учнівської та студентської молоді 
ім. Т. Шевченка (учитель П. В. Ключко);

 – Варвара Рура, учениця 10 класу – ІІІ місце з біо- 
логії (вчитель В. П. Тимченко) на обласному, ІІІ етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади; 

 – Максим Струкало, учень 9 класу – ІІІ місце на 
обласному, ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпі-
ади з історії (вчитель С. О. Бохна);

 – Валерія Петричків, учениця 8 класу – ІІІ міс-
це на обласному, ІІІ етапі ХV Міжнародного конкур-
су з української мови імені Петра Яцика (вчитель  
П. В. Ключко);

 – Анастасія Кондратюк – переможець облас-
ного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та 
студентської молоді «Моя батьківщина – Україна», за 
напрямом «З батьківської криниці» (керівник гуртка 
П. В. Ключко). 

Результативність участі учнів 
у районних конкурсах

Перше місце:
– Анастасія Кондратюк, учениця 6 класу, у ра-

йонному конкурсі «Сузір’я талантів» у номінації «Ху-
дожнє читання» (вчитель П. В. Ключко);

– Юлія Кондратенко, учениця 2 класу, у районно-
му конкурсі «Краща годівниця для зимуючих птахів» 
(вчитель Т. В. Пікуль);

– Юлія Кондратенко, учениця 2 класу у районно-
му конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей» 
(вчитель Т. І. Себрук);

– Юлія Кондратенко, учениця 2 класу, у районно-
му конкурсі щоденників спостережень за зимуючими 
птахами (вчитель Т. В. Пікуль);

– Віра Чокова у районному конкурсі «Сузір’я 
талантів» у номінації «Вокальний жанр» (керівник 
гуртка О. В. Кошова);

– Хореографічний колектив «Куцурубча-
ночка» у районному конкурсі «Сузір’я талан-
тів» у номінації «Хореографія» (керівник гурта  
Ю. О. Поплавська);

– учні 3 класу у природоохоронній акції «Ми за 
чисте узбережжя» (вчитель Т. В. Пікуль).

Діяльність з обдарованими та талановитими ді-
тьми завжди спрямована на прогнозоване оновлення 
школи, забезпечує системність її розвитку, практич-
не та дієве впровадження інновацій. Ця діяльність 
сприятиме втіленню спільної для учасників нав-
чально-виховного процесу мрії про нову успішну 
школу. У пошуках новітніх технологій, креативних 
ідей, за час їх реалізації, зріс рівень компетентностей 
та професіоналізму вчителів, а отже, і підвищився  
статус ЗНЗ.

Постають запитання: Чи необхідно? Чи вигідно? 
У чому переваги? Ми спробували змінити звичну си-
туацію. Отримані результати, нехай і незначні, задо-
вольняють та надихають нас на подальшу діяльність. 
Головним є бажання працювати, рухатись уперед. 
Згадуються слова Г. Форда: «Зібратися разом – це 
початок, триматися разом – це прогрес, працювати 
разом – це успіх!»
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