
У нас є всі передумови для якісної реалізації розвитку творчих здібностей дітей 

 

На виконання Указу Президента України 

від 04.10.2010 року № 927/2010 «Про заходи 

щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих та талановитих дітей та молоді», 

пошуку, підтримки і стимулювання 

інтелектуально і творчо обдарованих дітей та 

молоді, підготовки їх до самореалізації в 

сучасному суспільстві в навчально-виховних 

закладах району проводилась плідна робота.  

У нас є всі передумови для якісної 

реалізації розвитку творчих здібностей дітей 

розпочинаючи з дошкільного віку. В районі діє 

розгалужена мережа навчальних закладів де 

відповідно до навчальних планів учні вивчають 

курси за вибором, факультативи, клуби за 

інтересами, діє гурткова робота, проводиться 

різноманітна індивідуальна робота по розвитку 

творчих здібностей учнів.  

У дошкільних закладах розвиток творчих здібностей дошкільнят здійснюється за 

такими напрямками: художньо-естетичний та спортивний у дошкільному закладі №3, 

художньо-естетичний у дошкільному закладі №2, екологічний напрямок з елементами 

дослідницької роботи у дошкільному закладі №4. 

Активну та результативну роботу в цьому напрямку проводять еколого-економічний 

ліцей, Будинок творчості для дітей та юнацтва, станція юних техніків, спортивна школа, 

загальноосвітні школи № 1 та 2, Косарська, Ребедайлівська, Лебедівська та Жаботинська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Районним методичним кабінетом здійснюється науково-методичне забезпечення 

програми. Створено районний банк творчо обдарованих дітей, розроблені рекомендації щодо 

формування психолого фізіологічної стійкості обдарованих дітей. Методисти надають 

методичну допомогу в організації та проведенні районних та шкільних заходів, беруть самі 

активну участь у їх проведенні. 

Із 1997 року в районі проводиться робота по написанню наукових робіт учнями шкіл.  



У 2012-2013 навчальному році 93 учнів на районному рівні захищали свої науково-

дослідницькі роботи у 53 секціях Малої академії наук. Переможцями в районному захисті 

наукових робіт стали 64 учні, які захищали 77 наукові роботи. Ці роботи були направлені на 

захист до обласного відділення Малої академії наук і 38 учнів здобули перемогу на 

обласному рівні. З них: 8 перших місць, 20 -других та 11-третіх місць. Серед них 23 учні 

ліцею захищали 38 робіт на обласному рівні, з яких 16 стали переможцями і отримали 24 

перемоги.  

На обласних предметних олімпіадах 24 учнів району зайняли 27 призових місць, з них 

– 11 учнів еколого-економічного ліцею, 7 учнів Кам`янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 4 учні 

Кам`янської ЗОШ №1, по одному призеру в Лебедівській ЗОШ та Косарській ЗОШ.  

Велика робота по розвитку творчо-обдарованої молоді проводиться в ліцеї через 

запровадження новітніх технологій у практику діяльності педагогічного колективу з метою 

моделювання ситуації наукового пошуку, як засобу розвитку творчих здібностей учнів. 

Мета і завдання педагогів ліцею це – розширення світогляду учнів щодо досягнень 

науки, виявлення найбільш обдарованих дітей у різних галузях науки та розвиток їх творчих 

здібностей, організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу 

навчання і профорієнтації. 

В ліцеї діє наукове товариство, учні та педагоги підтримують тісні зв'язки з 

науковцями вищих навчальних закладів України. 

Серед ліцеїстів, які здобули найвищі нагороди в МАН та олімпіадах є:  

Ємець Денис – два перших місця у ІІІ-му Всеукраїнському етапі конкурсу МАН в 

секціях «соціологія» (вчителі Шамрай О.Г., Безверха Т.М.) та «охорониа довкілля і 

раціональне природокористування» (вчителі: Мельник І.В., Бугакова Л.Н.), друге місце в 

секції «археологія» (вчителі: Нераденко Т.М., Безверха Т.М.) та перше місце в олімпіаді з 

географії(вчитель Ємець Л.І.);  

Голобородий Сергій зайняв перше місце в секції «агрономія» (вчитель Ювшин Л.В.); 

Морозов Олександр – перше місце у секції «технологічні процеси та перспективні 

технології» (вчителі: Єрмоленко В.О., Зайцева Л.І.); 

Майборода Ярослав – перше місце в олімпіаді з екології (вчителі: Ювшин Л.В. та 

Головата О.М.); 

Лисенко Юлія – перше місце в секції «безпека інформаційних та телекомунікаційних 

систем» (вчителі: Чумаченко О.А., Чумаченко В.С.) 

Активізувалась робота з творчо обдарованими учнями і в Кам'янській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1. У захисті наукових робіт у цьому році взяли 

участь 20 учнів, що розкрили актуальність тем робіт, які вони досліджували, логічність 



викладу та їхнє практичне значення. З них 5 учнів отримали призові місця на рівні області, 

серед них перше місце виборов Швець Ярослав у відділенні технічних наук (вчитель 

Єрмоленко В.О.). В обласних олімпіадах учні цієї школи зайняли 4 призові місця, з них 

перше місце виборов Шеремет Олег з фізичної культури.  

Серйозну роботу з творчо обдарованими дітьми в цій школі, розпочинають з 

початкових класів. Так на сьогоднішній день, банк здібних та обдарованих дітей початкової 

школи налічує 75 учнів. Виходячи з аналізу задатків учнів вчителі розвивають творчі 

здібності найменших школярів. Зростає активність учнів, які беруть участь у Міжнародному 

математичному конкурсі « Кенгуру», «Левеня» та Всеукраїнському конкурсі «Колосок». 

Значна частина учнів зареєструвалась на участь у конкурсі «Лелека». 

Для розвитку творчих здібностей в Кам'янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№2 працюють гуртки, діє клуб „Ерудит”, команда волонтерів „Імпульс». У 2012-2013 

навчальному році учні цього закладу отримали значну кількість перемог в порівнянні з 

попередніми роками. Це перемоги в обласному етапі конкурсу - захисту МАН - 6 учнів, з них 

перші місця отримали: Зайцева Аліна (вчитель Кунцевич О.І.) та Комірна Дана (вчитель 

Гарнага-Гудкова Н.П.), а в обласних олімпіадах призерами стали – 7 учнів.  

Вже не один рік учні Косарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів стають 

переможцями обласного захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. У 2013 

році – 4 роботи переможців районного захисту наукових робіт МАН направлено на обласний 

захист, з них 3 учні здобули перемогу на обласному рівні, є один призер і в обласній 

олімпіаді з астрономії. 

У цьому навчальному році на обласний захист були представлені: 4 роботи учнів 

Жаботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 1 робота Лебедівської та 3 роботи 

Ребедайлівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. Із них на обласному рівні здобули 

перемогу лише 1 учениця Жаботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Важливими на сьогоднішній день конкурси: Міжнародний конкурс з української мови 

ім.Петра Яцика та мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка. У конкурсі знавців 

рідної мови імені П.Яцика 2 учні здобули перемогу на обласному рівні. Це учениця 8 класу 

Лебедівської ЗОШ Макогін Оля, яка зайняла перше місце в конкурсі ім.. Петра Яцика і має 

друге місце в олімпіаді з української мови. Друге місце в конкурсі знавців рідної мови на 

рівні області виборола Мішина Катерина, учениця 4 класу Кам'янської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1.  

Велику роль у роботі з творчо обдарованою молоді відіграють гуртки Будинку 

творчості та станції юних техніків. саме їх активна позиція у вихованні та навчанні дітей 



нашого району дає можливість ставати переможцями та призерами обласних і 

всеукраїнських конкурсів та змагань.  

Згідно плану роботи з творчо обдарованими дітьми в районі систематично проводяться 

фестивалі творчості „Юні таланти Кам'янщини”, „Грайлива веселка”, літературний конкурс 

„Тарасовими шляхами”, різні фестивалі, інтелектуальні конкурси та змагання.  

Важливе місце в роботі з творчо обдарованими учнями займають предметні 

олімпіади, але на сьогоднішній день серйозної уваги потребує ця ланка роботи саме в 

сільських загальноосвітніх школах.  

На сьогоднішній день у нас є результати, якими ми можемо пишатися. І це робота не 

одного дня, а система, що вироблялася протягом багатьох років у названих вище закладах 

освіти, але разом із тим у роботі з творчо обдарованими дітьми є ряд проблем, які ми повинні 

вирішувати вже сьогодні. Це стосується як матеріальної бази закладів освіти, так і активізації 

роботи педагогічних працівників шкіл району, де ця ланка роботи потребує покращення. 

Тому перед освітянами, які працюють над розвитком інтелектуального потенціалу 

підростаючого покоління, поставлені важливі завдання, що потребують спільних зусиль для 

їх вирішення.  

  

О.Шамрай, 

начальник відділу освіти  

«Трудова слава» 19.03.2013 
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