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6. ПОШУКи ОБДАРОВАНОСТІ

Завдання програми:
−– розроблення заходів із пошуку та цілеспрямо-

ваного відбору обдарованих учнів;
−– створення системи психолого-педагогічної під-

тримки та супроводу обдарованих учнів;
−– створення сприятливих умов для інтелектуаль-

ного, духовного, морального, естетичного та фізично-
го розвитку учнів і надання їм можливості для само-
реалізації;

−– розроблення методичних рекомендацій і про-
грам для ефективного навчання та розвитку обдарова-
них дітей, а також їх професійної орієнтації;

−– оновлення змісту, форм і методів діяльності з 
обдарованими дітьми.

Інноваційні методи навчання у ЗЗСО сприяють 
розвитку пізнавального інтересу в учнів, навчають сис-
тематизувати й узагальнювати матеріал, обговорювати 
його та дискутувати. Осмислюючи і обробляючи отри-
мані знання, учні навчаються набувати навичок під час 
застосування їх на практиці, отримують досвід спілку-
вання. Безперечно, інноваційні методи навчання мають 
переваги над традиційними, адже сприяють розвитку 
дитини, самостійності в пізнанні та ухваленні рішень.

Серед дітей, які навчаються, ми за допомогою 
методів спостереження та психологічної діагностики 
виявили художньо обдарованих учнів: у 8 класі – Ми-
кита Чалий; у 9 класі – Олена Гаврись, Світлана Мо-
гиленець, Анастасія Єтенко.

Наводимо примірний План діяльності педагога-
організатора обдарованими учнями (табл. 1).

Перед учителями постало завдання формувати та 
зміцнювати в учнів внутрішні джерела мотивації не 
лише щодо навчальної діяльності, а й до саморозвит-
ку інтелектуальних, творчих здібностей. На сучасно-
му етапі необхідно створювати школу лідера, розви-
вати творчу, пошукову й дослідну активність учнів.

Очеретинський заклад загальної середньої освіти 
(ЗЗСО) I–III ступенів презентує програму, що є ефек-
тивною в освітній діяльності педагогічного колективу.

Засоби реалізації та впровадження 
інноваційної програми

«Через дитячу творчість до екологічного 
виховання»

Програма сприяє розкриттю інтелектуального і 
творчого потенціалу обдарованої молоді. Вона спря-
мована на стимулювання творчого самовдосконален-
ня учнів, сприяння їхній самореалізації, соціалізації в 
сучасному суспільстві.

Метою програми є:
– розвиток інтелектуальних, творчих здібностей 

дітей;
– створення сприятливих умов для самореаліза-

ції особистості учня;
– забезпечення якісного психолого-педагогічного 

супроводу, діагностики обдарованих учнів, визначен-
ня особливостей їх обдарованості;

– підвищення результативності конкурсів, науко-
во-дослідних робіт учнів, виступів агітбригад;

– підвищення рівня компетентності та педагогіч-
ної майстерності вчителів закладу.

ІННОВАцІЙНА ПРОГРАМА
«ЧЕРЕЗ ДиТЯЧУ ТВОРЧІСТЬ 

ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВиХОВАННЯ»

Інна Миколаївна Пінькевич,
педагог-організатор
Очеретинського ЗЗСО I−III ступенів
смт Очеретине, Ясинуватський район, 
Донецька область
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 Таблиця 1
План професійної діяльності педагога-організатора з інтелектуально розвиненими учнями 

№ Зміст діяльності Дата Зворотний зв’язок
І. ОРГАНІЗАцІЙНО-МЕТОДиЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Моніторинг рівня здібностей учнів протягом 
року

2 Вивчення інтересів та нахилів дітей. Складання карти обдарованості 
дітей. Анкетування рівня інтересів і нахилів дітей:
– ставлення до навчального закладу;
– чи відповідальний я?
– вивчення сфери діяльності

вересень, 
жовтень

3 Рекомендації з організації роботи з літературою та іншими джерелами 
інформації

протягом 
року

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (УЧиТЕЛЬ – УЧЕНЬ)
4 Індивідуальна робота:

індивідуальні та групові заняття
протягом 

року
5 Планування самоосвітньої роботи учня:

– портфоліо особистісних досягнень
протягом 

року
6 Організація консультативних занять з тем:

– як вести себе на сцені;
– норми поведінки;
– сценічне мовлення;
– дикція, голос, тембр;
– репетиції;
– постановка голосу;
– індивідуальні та колективні вправи;
– інтонація тавиразне мовлення;
– виступи;
– аналіз творчої діяльності

протягом 
року

травень
ІІІ. ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7 Участь у конкурсі «Ведучий» протягом 
року

8 Участь у конкурсі творчих робіт протягом 
року

9 Організація та проведення заходів у конкурсі «Кращий читач року» жовтень,
березень

10 Участь у конкурсі «Учень року» квітень
11 Підведення підсумків круглого столу «Презентація досягнень учнів» квітень
12 Аналіз та корекція результативності та виконання програми  

«Обдаровані діти»
травень

ІV. ДІЯЛЬНІСТЬ З БАТЬКАМи
13 Бесіди з батьками:

– про особливості характеру учнів;
– поведінка дитини;
– стан здоров’я

вересень

14 Поради батькам, щодо їх впливу на формування інтелектуальних 
умінь, творчих здібностей

протягом 
року

15 Доведення до відома батьків питання про участь дитини  
в позаурочній діяльності

протягом 
року

 – розвивати критичне та творче мислення;
 – розвивати вміння орієнтуватися в інформацій-

ному просторі;
 – організовувати змістовне проведення позауроч-

ного часу;
 – усвідомлювати де і яким чином її можна буде 

використати на практиці.
Виконання учнівських проектів – це складна са-

мостійна діяльність учнів, яка відбувається під керів-
ництвом учителя. Позиція вчителя під час реалізації  

Одним із підходів, що сприяє розвитку творчих 
здібностей та формуванню особистості сучасного 
учня, є проектна діяльність, яку можна визначати як 
самостійну структурну одиницю освітнього процесу. 
Проектна діяльність особистості потрібна суспіль-
ству майбутнього і сьогоденню. Її виробляють в про-
цесі виконання учнями проектів у позаурочний час.

Проектна діяльність дає учням змогу:
 – розвивати пізнавальні навички учнів і вміння 

самостійно конструювати знання;
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методу проекту на практиці переходить із носія гото-
вих знань до перетворення в організатора пізнаваль-
ної, дослідної діяльності учнів. Під час зміни пси-
хологічного клімату ми переорієнтовуємо виховну 
діяльність кожного на різні види самостійної діяль-
ності учнів, а також на пріоритет діяльності дослідно-
го, пошукового, творчого характеру. 

Таким чином, організовуючи проектну діяльність 
учнів в умовах сучасного ЗЗСО, ми маємо досконало 
вивчити основи проектної технології та дотримува-
тися вимог щодо виконання, оцінювання та захисту 
учнівських проектів. Нині проектна діяльність біль-
ше привертає увагу вітчизняних учителів як одна з 
активних форм розвитку пізнавальних, творчих на-
вичок учнів, умінь самостійно конструювати власні 
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, 
практично мислити.

Продуктивна діяльність є ефективною для осві-
ти. Вона постає індивідуальною (парною, груповою) 
дією, за результатами якої створюють корисний, прак-
тично цінний матеріал.

Вид діяльності у позаурочний час
Творчі проекти мають опрацьовану структуру 

спільної діяльності учасників. Вони розвиваються, 
підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій 
групою логіці спільної діяльності, інтересам учас-
ників проекту. Вони заздалегідь домовляються про 
заплановані результати та форму їх представлен-
ня (рукописний журнал, колективний колаж, відео-
фільм, вечір, свято, виступ агітбригади тощо). Тоді 
з’являються сценарій фільму, програма свята, макет 
журналу, альбому, газети. За допомогою діяльності 
агітбригади діти-актори, діти-глядачі та дорослі кра-
ще сприймають інформацію.

Колективний виступ

Діяльність екологічної агітбригади «Юні квітни-
карі» полягає в тому, щоб навчити дітей і дорослих 
любити, оберігати її величність Природу. Наші вихо-
ванці – це діти середнього шкільного віку – цікаві та 
безпосередні, яким подобається виступати. Тому ми 
працюємо з ними в такому цікавому для всіх напрямі.

Наші вихованці виступили з п’єсою «Усе для тебе», 
присвяченою збереженню первоцвітів. Також зазначе-
на агітбригада представляла Ясинуватський район на 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім», зайнявши III місце (детальніше: 
https://www.youtube.com/watch?v=57Qn1hJXiBM).

Агітбригада брала участь у номінації «ЕКО- 
ТЕАТР» в конкурсі «Свіжий вітер».

Агітбригада перед виступом

Наші нагороди

Команда 5–8 класів брала участь у створені  
проекту презентацій «ЕКОклас» – «Твій перший до-
рослий проект – 2015». Диплом за дорослий вчинок 
зі збереження довкілля у II Всеукраїнському конкур-
сі «ЕКОклас» команди 5−7 класів «Юні квітникарі» 
((детальніше: http://www.slideshare.net/ssuser610511/
iiii47517226?ref=http://www.foxtrot.com.ua/pages/
ecoclass- pr/1145).

Фестиваль «Свіжий вітер» проведення конкурсу 
«ЕКОмода» серед 5−8 класів
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Агітбригада була учасником VI Всеукраїнський 
конкурсу «Моральний вчинок» – проект «Фоторепор-
таж» та відеосюжет «Природа мати усього живого». 
Учні зняли фільм в смт Очеретине, де гостро стоїть 
екологічна проблема смітників. Усюди розкидані 
пляшки та обгортки від цукерок та інших виробів. Ба-
гато людей полюбляють відпочивати на природі, за-
буваючи про те, що необхідно після відпочинку при-
брати за собою сміття. Це призводить до забруднення 
водних ресурсів і навколишнього середовища.

Розв’язання проблеми: в педагогічній практиці по-
ширено різні методи та засоби навчання, що сприяють 
активізації творчої пізнавальної діяльності учнів. До 
них належать такі форми проведення: ігри, вікторини, 
змагання, усні журнали, виступи перед аудиторією із 
закликом, трудові десанти. Вони стимулюють інтерес 
учнів до проблем оточуючого середовища і надають 
заходам яскравого емоційного забарвлення. 

Реалізація проекту: дослідження території смт Оче- 
ретине, визначення екологічних проблем; виготовлен-
ня буклетів і листівок для поширення серед учнів за-
кладу та місцевих жителів; проведення виступів агіт-
бригади з метою збереження рідного краю; проведення 
масових заходів із прибирання території селища.

Агітаційна діяльність серед населення
Єдина можливість зберегти рослини є обмеження 

їх збору на продаж.

Наступним видом діяльності є проведення агітації 
серед учнів. З цією метою проведено акції «Первоцвіти 
своїми руками», «Замість ялинки – зимовий букет».

Нами було створено ялинку з ниток, що було спря-
мовано на розвиток у вихованців думки, що необхід-
но відмовитись від передноворічного вирубування 
хвойних дерев і виховання дбайливого ставлення до 
природи рідного краю. Разом з вихованкою Соппою 
Марією ми створили шедевр, який побував на ви-
ставці «Збережемо первоцвіти – 2014». Наприкінці 
роботи над проектом було розроблено інформаційний 
колаж підсумків діяльності за три роки.

Наступним видом діяльності були Інформацій-
ні проекти, спрямовані на збирання інформації для 
портфоліо. Учні самостійно розробляють портфо-
ліо власних досягнень у вигляді презентації та де-
монструють їх перед  аудиторією.

Ми – агітатори
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Учні, занесені до банку даних обдарованих дітей 
Донецької області

Картка № 1
1. Прізвище, ім’я, по батькові дитини: Могиленец 

Світлана Володимирівна
2. Повна дата народжен-

ня: 23.04.2002
3. Повна назва навчально-

го закладу, де навчається:
Очеретинська ЗЗСО І−ІІІ 

ступенів Ясинуватського ра-
йону Донецької області

4. Клас навчання: 9Б клас
5. Повна домашня адреса: 

с. Соловйове, Ясинуватський 
район, Донецька область

6. Телефон (дитини, бать-
ків):

7. Відомості про батьків 
(П.І.П., місце роботи, посада): мама: Могиленец  Оле-
на Петрівна 

8. Вид обдарованості (інтелектуальна, практично-
перетворювальна, художньо-естетична, комунікатив-
но-організаторська, психомоторна).

9. Хобі та захоплення дитини: музика, танці, спі-
ви, участь у виховних заходах.

Картка № 2
1. Прізвище, ім’я, по батькові дитини: Етенко 

Анастасія Олександрівна
2. Повна дата народження: 28.01.2002.
3. Повна назва навчального закладу, де  навчається:
Очеретинська ЗЗСО І−ІІІ ступенів Ясинуватсько-

го району Донецької області
4. Клас навчання: 9 А клас
5. Повна домашня адреса: 

смт Очеретине, Ясинуватсь-
кий район Донецька область

7. Телефон (дитини, бать-
ків)

8. Відомості про батьків 
(П.І.П., місце роботи, по-
сада): мама: Етенко Наталія 
Миколаївна, тато: Етенко 
Олександр Євгенович. 

9. Вид обдарованості (ін-
телектуальна, практично-пе-
ретворювальна, художньо-естетична, комунікативно-
організаторська, психомоторна).

10. Хобі та захоплення дитини: малювання, літе-
ратурна творчість (створення власних віршів), співи, 
участь у виховних заходах

Для педагогів-організаторів з виховної діяльності 
організація учнівських проектів забезпечує позитивні 
зміни в освітній діяльності ЗЗСО, а саме:

 – пошук нових форм і методів організації вихов-
ного процесу учнівського колективу;

 – активне залучення до позаурочної діяльності 
учнів різних категорій, а саме: важко виховуваних 

підлітків, дітей з неблагополучних сімей, учнів-сиріт, 
дітей з малозабезпечених сімей тощо;

 – активізація пошукових вмінь, ініціативи, твор-
чості, самостійності, урізноманітнення інтересів учнів;

 – розвиток інтелектуальних здібностей і відпові-
дальності, вміння планувати приймати рішення й оці-
нювати результати.

Учні ЗЗСО під час виконання позаурочних проек-
тів набувають досвіду розв’язання реальних проблем 
у майбутньому самостійному житті, що на сучасному 
етапі стає однією з цілей соціалізації сучасних підлітків.

Будучи членом Всеукраїнської екологічної ліги, 
координатор ДГО «Екологічна варта» розробляю 
власні сценарії, відеофільми, беру участь в акціях 
(наприклад, «Чисте подвір’я»), викладаю публікації 
на сайтах. Моїм наставником є вчитель біології Яна 
Олегівна Гофтарчук.

Власним прикладом залучаю багатьох учнів роз-
вивати природні позитивні нахили, здібності, потреби 
та вміння самовдосконалюватися, формувати громад-
ську позицію, гідність, готовність до майбутньої про-
фесійної діяльності та відповідальності за власні дії.

Таким чином, від активного творчого наставни-
ка вихованці черпають впевненість у власних силах, 
вчаться життєвої мудрості та розвивають таланти.
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