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У Вільнянській гімназії «Світоч» роботою з обдарованими учнями опікується 

заступник директора з навчально-виховної роботи Вайновська М.К., кандидат 

педагогічних наук, доцент, Заслужений учитель України. За її керівництва та організації, 

планомірної управлінської діяльності здійснюється виявлення творчо обдарованих учнів 

та створена чітка система роботи спільно з практичним психологом  Рогатіною Я.О. 

щодо встановлення нахилів, інтересів гімназистів та залучення їх до систематичної 

підготовки до інтелектуальних випробувань. 

Для цього щорічно  у гімназії приймається ряд управлінських рішень, які сприяють  

організації ефективної роботи з обдарованими учнями, зокрема, наказ №62 від 27.02.2013 

року по Вільнянській гімназії «Світоч» «Про управлінське супроводження підготовки 

здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань у наступному 2013-2014 

навчальному році» з метою забезпечення цілорічної особистісно-орієнтованої 

підготовки, розвитку здібностей і обдаровань учнів, збереження фізичного і психічного 

здоровʼя, запобігання їх перевантаження. Даним наказом передбачена вся наступна 

цілеспрямована робота всього педагогічного колективу у відборі кандидатур школярів 

для участі у всіх видах інтелектуальних змагань (у Всеукраїнських олімпіадах з 

навчальних  предметів, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, у 

Міжнародному конкурсі знавців української мови ім.Петра Яцика, Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі ім.Тараса Шевченка, у Всеукраїнському конкурсі 

учнівської творчості, у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі 

«Колосок», у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному 

конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер», Всеукраїнському конкурсі 

з англійської мови «Грінвіч», Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко», 

Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»,у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник»; у обласному турнірі «Олександрівські таємниці», присвяченому 75-річчю 

утворення Запорізької області). 

Вчителі Гарбуз В.М. (поглиблене вивчення історії в 9-Б класі), Юрченко В.В. 

(поглиблене вивчення української мови в 10-Б класі), Богуславська Н.Г. (поглиблене 

вивчення математики у 8-А класі), Губська С.І. (поглиблене вивчення математики в 10-А 

класі), Михалюк В.Б., Савченко О.М. (поглиблене вивчення англійської мови в 2-А, 2-Б, 



6-А класах), Михайленко Н.І. (поглиблене вивчення інформатики в 11 класі), Рожко О.І. 

(поглиблене вивчення біології в 8-Б, 11 класах) не підготували переможців обласних 

олімпіад з навчальних предметів та наукових дослідженнях у МАН, у Міжнародному 

конкурсі знавців української мови ім.Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі ім.Т.Шевченка. Вказаним вчителям необхідно цілеспрямовано готувати учнів із 

поглибленим вивченням навчальних предметів до перемог у інтелектуальних 

випробуваннях шляхом складання індивідуальних програм розвитку творчих здібностей 

учнів у 2014-2015н.р. 

Управлінське забезпечення керівництвом розвитку здібностей і обдарувань учнів 

здійснюється шляхом слухання на засіданнях педагогічної ради: 

1. Протокол №18 від 28.08.2013р. «Про результативність роботи педагогічного 

колективу з обдарованими учнями та завдання на 2013-2014н.р.» (Доповідь 

заступника директора Вайновської М.К.) 

На нараді при директору слухали: 

1. Протокол №9 від 29.08.2013р. «Аналіз діяльності педагогічного колективу в роботі 

з обдарованими школярами за 2013-2014 роки з реалізації проекту «Творча 

особистість»» (Доповідь заступника директора Вайновської М.К.) 

На засіданні науково-методичної ради: 

1. Протокол №2 від 10.12.2013р. «Про результативність роботи з обдарованою 

молоддю за індивідуальними програмами розвитку творчих здібностей» (Звіти 

керівників навчально-методичних кафедр). 

За результатами роботи з обдарованими учнями станом на 01.05.2014 року 

складений «Список обдарованих учнів Вільнянської гімназії «Світоч» Вільнянської 

районної ради Запорізької області» за підсумками участі у всіх напрямках 

інтелектуальних випробувань, конкурсах та турнірах у 2013-2014н.р. Таких учнів у 

гімназії 93; діти, які є переможцями обласного етапу, рекомендовані для відпочинку в 

літніх таборах при ЦДЮТ та гімназії «Світоч». 

За підсумками участі обдарованих учнів у інтелектуальних випробуваннях в 2013-

2014н.р. виданий наказ №118 від 14.04.2014р. «Про управлінське супроводження 

підготовки здібних і обдарованих учнів до інтелектуальних змагань у наступному 2014-

2015н.р.». У даному наказі передбачена робота педагогічного колективу у складанні 

«Графіків роботи з обдарованими учнями на 2014-2015н.р.», розробка «Індивідуальних 

програм розвитку творчих здібностей учнів» та забезпечення поетапної цілорічної їх 

підготовки до змагань, запропоновано вивчення і поширення досвіду роботи з 

обдарованими учнями  вчителів, які готують обласних призерів із навчальних предметів: 

Романенко Г.П., Вайновської М.К., Крошена Д.В., Стецюри О.Л.,  Супруненко А.Г., 

Негрея В.Г., Бабій Т.В. 

У 2013-2014н.р. щодо організації результативної роботи вчителів та учнів гімназії у 

МАН були прийняті такі управлінські рішення: 



1. Наказ №262 від 07.09.2013р. «Про підготовку та участь учнів гімназії у науково-

практичній конференції І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН учнів гімназії та підготовку до ІІ (обласного) 

етапу в 2013-2014н.р.» 

2. Наказ №290 від 21.10.2013 «Про участь учнів гімназії у І (районному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України у 2013-2014н.р.» 

3. Наказ №318 від 08.11.2013р. «Про підсумки участі учнів гімназії                   у І 

(районному) етапі та організацію участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  України у 

2013-2014н.р.» 

4. Наказ №332 від 25.11.2013р. «Про участь учнів гімназії у написанні контрольних 

робіт на обласному етапі МАН у 2013-2014н.р.» 

5. Наказ №40 від 06.02.2014р. «Про участь учнів гімназії у ІІІ турі (захист робіт) ІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН у 2013-2014н.р.» 

6. Наказ №122 від 16.04.2014р. «Про результати участі учнів гімназії                у ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України у 2013-2014н.р.» 

Таким чином, у шкільному етапі МАН брало участь 13 гімназистів; до складу 

команди для участі у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН увійшло 9 учнів; 8 учнів стали переможцями, 5 учнів 

отримали рекомендації для участі у написанні контрольних робіт на обласному МАН у 

2013-2014н.р. 

8 учнів гімназії стали переможцями І (районного) етапу і посіли такі місця: 

І місце – 4 учні 

ІІ місце – 2 учні 

ІІІ місце – 2 учні 

Призерами стали: 

Наукове відділення історії 

І місце - Чугунова Ольга Євгенівна, 10 клас, секція «Історія України», наукова робота 

«Голод 1921-1923р. на півдні України», керівник Супруненко А.Г. 

 

 

 

Відділення філософії та суспільствознавства 

ІІІ місце - Портнова Анастасія Романівна, 11 клас, наукова робота «Тенденції розвитку 

сімейно – шлюбних відносин у сучасній Україні (на прикладах Вільнянщини), 

керівник – Гарбуз В.М. 



ІІІ місце - Гончаренко Софія В’ячеславівна, 6 клас, секція «Релігієзнавство та історія 

релігії», наукова робота «Збереження традицій українського іконопису як 

відродження духовності поколінь», керівник Кіріян Т.В. 

Відділення мовознавства 

І місце - Маляров Василь Васильович, 9 клас, секція «Англійська мова», наукова робота 

«Молодіжний сленг в англійській мові», керівник – Стецюра О.Л. 

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

І місце - Собакар Валерія Єгорівна, 9 клас, секція «Фольклористика», наукова робота 

«Українські думи, як зразок християнської духовності», керівник– Юрченко В.В. 

І місце - Меланко Владислава Євгенівна, 9 клас, секція «Світова література», наукова 

робота «Висвітлення проблеми сенсу життя в різні епохи розвитку світової 

літератури (на прикладах творів авторів світової літератури), керівник – Колодочка 

В.Г. 

ІІІ місце - Сидоренко Катерина Олегівна, 9 клас, секція «Світова література», наукова 

робота «Біблійні мотиви в творчості А.Ахматової», керівник  – Сидоренко І.М. 

Відділення математики 

ІІ місце - Пархоменко Діана Сергіївна, 10 клас, секція «Прикладна математика», наукова 

робота « Теорема Ейлера для графів», керівники -  Богуславська Н.Г, Губська С.І. 

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України у 2013-2014н.р. брали участь 2 учні гімназії,  призером став Маляров 

Василь, учень 9-А класу у секції «Англійська мова», науковий керівник Стецюра О.Л. – 

посів ІІІ місце; Меланко Владислава, учениця 9-А класу, у секції «Світова література», 

науковий керівник Колодочка В.Г., посіла VІ місце. 

У роботі з обдарованими учнями значну роль відіграють начально-методичні 

кафедри (НМК), їх у гімназії - 8, їх роботою керує заступник директора з науково-

методичної роботи Вайновська М.К., кожного навчального року керівники НМК 

отримують рекомендації щодо планування роботи на рік, особлива увага приділяється 

роботі з обдарованими учнями, на засіданнях слухаються питання про впровадження 

новітніх технологій щодо розвитку творчого потенціалу здібних учнів, залучення їх до 

інтелектуальних випробувань. Керівники НМК: Діденко З.М., Кіріян Т.В.,  Богуславська 

Н.Г., Опашко І.В., Супруненко А.Г., Стецюра О.Л., Кузьменко І.О., Негрей В.Г. у роботі 

з вчителями-предметниками сприяють вибору шляхів розвитку учнів, оволодінню 

інноваційними методиками та технологіями особистісного підходу, озброєнню 

вихованців засобами самовизначення, самореалізації.  

Таким чином, у гімназії створена система управління процесом розвитку творчих 

здібностей учнів у паралельній взаємодії з програмами як провідниками нових ідей, 

методичних розробок, передового педагогічного досвіду, які є носіями інновацій як 

механізму одержання вищої якості освіти. Завдяки цьому у гімназії викоріненні пресинг, 



примус, муштра, авторитаризм, а на заміну приходять взаємодія, співпраця, 

співтворчість. Вчителі цікавляться сучасними інноваційними підходами до викладання 

навчальних предметів з урахуванням індивідуальності учня, вивчення потреб, інтересів 

та нахилів школярів, залучення їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових 

дисциплін, сприяють оволодінню дослідницькими методами в МАН. 

Повністю обґрунтована й впроваджена модель управління процесом розвитку 

творчих здібностей учнів. Вона відповідає новим вимогам до управління освітньою 

системою й визначає сутність положень системного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного підходів, що визначають інноваційний характер управління педагогічним 

процесом та розвитком творчих здібностей учнів. Дана модель створює в гімназії 

керовану систему й сприяє розвиткові природничих нахилів, потреб та інтересів, які 

формуються за умови: 

1. Позитивного ставлення до суб'єкту (учня); 

2. Особистісної зацікавленості вчителя у саморозвитку учнів; 

3. Знання вчителем структури особистості, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, 

суб'єктивного досвіду; 

4. Набуття педагогічних умінь щодо організації та здійснення навчального і виховного 

впливу на особистість на рівні інтеріоризації. 

Модель, яка сприйнята всіма членами педагогічного колективу, змінює побудову 

навчального процесу не як активну навчально-пізнавальну діяльність, зміну ролі учня з 

об'єкта на суб'єкт навчання, виховання й розвитку на основі суб'єкт - суб'єктних взаємин 

між вчителем і учнями. Це вагоме підґрунтя у роботі з обдарованими учнями, у 

сходженні до результату. 

 

 

Заступник  директора      М.К. Вайновська 

 


