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Про хід виконання Програми навчання та
виховання обдарованих дітей у системі освіти
Куликівського району «Творча обдарованість»
на 2016-2018 роки
Заслухавши інформацію районної державної адміністрації про хід
виконання Програми навчання та виховання обдарованих дітей у системі освіти
Куликівського району «Творча обдарованість» на 2016-2018 роки, керуючись
пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Інформацію про хід виконання районної Програми навчання та
виховання обдарованих дітей у системі освіти Куликівського району «Творча
обдарованість» на 2016-2018 роки взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати районній державній адміністрації вжити заходи щодо
забезпечення фінансування Програми в поточному році в об’ємах, визначених
районним бюджетом на 2017 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань.
Голова районної ради

Н.М. Халімон
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Куликівській районній раді
Про хід виконання
Програми навчання та виховання
обдарованих дітей у системі освіти
Куликівського району «Творча обдарованість»
на 2016-2018 роки.
Перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на
забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення
оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.
З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, створення
сприятливих умов для розвитку їх творчого потенціалу в районі діє Програма
навчання та виховання обдарованих дітей у системі освіти Куликівського
району «Творча обдарованість» на 2016–2018 роки, затверджена районною
радою 29.12.2015 року.
Ідея формування творчої особистості є провідною в роботі багатьох шкіл
району. Це, передусім, творче середовище, де формуються юні громадяни
України як креативні особистості, розкриття яких збагатить наше суспільство,
забезпечить перспективний його розвиток. І в цьому контексті на перший план
виходить організація роботи з обдарованими дітьми, головною метою якої є
створення умов для формування творчої особистості.
Питання роботи з обдарованими й здібними учнями щорічно
розглядаються на колегії відділу освіти, нарадах директорів, районних
методичних семінарах вчителів-предметників.
Створено систему соціально-психологічної підтримки обдарованих
дітей. У навчальних закладах постійно проводились тестування, анкетування,
індивідуальні консультації, психодіагностика з вивчення особливостей пам'яті,
уваги, гнучкості мислення.
Для поглиблення інтересу, розвитку здібностей учнів у школах району
ефективно використовуються години шкільного компоненту, працюють
факультативи, курси за вибором, поглиблено вивчаються предмети, працюють
гуртки за інтересами.

Останні три роки поспіль варіативна складова типових навчальних планів
ЗНЗ виконується не в повному обсязі. Проте, порівняно з минулим роком
варіативна складова типових навчальних планів ЗНЗ збільшилась, кількість
годин варіативної складової, передбачених типовими навчальними планами,
становить 300 годин, використано 70,5 годин, що складає 23,5%. У минулому
навчальному році кількість використаних годин варіативної складової типових
навчальних планів становила 18,3% (55 годин) .
Відсоток охоплення курсами за вибором вираховується від загальної
кількості дітей, так у 2016-2017 навчальному році курсами за вибором
охоплено 56 учнів, що становить 4,4% ( у 2015-2016 н.р. цей показник складав
лише 3,6% від загальної кількості дітей (1291), з яких курсами охоплено
46 учнів; для порівняння у 2013-2014 н.р. - 559 учнів, що складало 44,68%
відсотка). Курси за вибором викладаються в Куликівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Горбівській ЗОШ І-ІІІ ст., Ковчинській ЗОШ І-ІІІ ст. імені Л.П.Деполович,
Виблівській ЗОШ І-ІІ ст., Дрімайлівській ЗОШ І-ІІ ст.
Відсоток охоплення факультативами вираховується від кількості учнів 511 класів і порівняно з минулим навчальним роком він теж зріс і складає 24% ,
факультативи відвідує 177 учнів з Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст., Горбівської ЗОШ ІІІІ ст., С-Дівицької ЗОШ І-ІІІ ст., Вересоцької ЗОШ І-ІІІ ст., Куликівської ЗОШ
І-ІІІ ст., Виблівської ЗОШ І-ІІ ст. та Ковчинської ЗОШ І-ІІІ ст.. імені
Л.П.Деполович ( у 2015-2016 н.р. факультативами було охоплено 157 учнів, що
становило 21% (для порівняння у 2013-2014 н.р. було охоплено 635 учнів, що
становило 80%).
Мережа поглибленого вивчення предметів теж розширилась, так
поглиблено вивчається українська мова в Горбівській, Куликівській,
Вересоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та Дроздівській ЗОШ І-ІІ ступенів; англійська
мова в Куликівській ЗОШ І-ІІІ ступенів і Дрімайлівській ЗОШ І-ІІ ступенів та
біологія в Жуківській ЗОШ І-ІІ ступенів. Поглиблене вивчення предметів
відбувається за рахунок годин варіативної складової. Відсоток охоплення учнів
поглибленим вивченням предметів протягом трьох останніх років теж зростає і
в 2016-2017 н.р. він склав 12%, охоплено 153 дитини, у минулому навчальному
році даний відсоток склав 9,2% , що становило 119 учнів; у 2014-2015 н.р., він
складав 9% (112 учнів).
Також на базі навчальних закладів діє 20 (у 2015-2016 н.р.-12) гуртків
різноманітних напрямків, у яких навчається 324 (у 2015-2016 н.р. - 232)
вихованці, у ДЮСШ діє 13 (у 2015-2016 н.р. - 12) гуртків, які відвідує 217 (у
2015-2016 н.р. - 210) учнів та в 27 гуртках ЦПО навчається й виховується 453
(у 2015-2016 н.р. - 450) дитини.
Свої здібності й обдарування учні проявляють, беручи участь у
літературних конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності, турнірах,
спортивних змаганнях, предметних олімпіадах.
З року в рік кращі результати демонструють учні Куликівської ЗОШ І-ІІІ
ст.. Друге місце в загальнокомандному заліку посіли учні Горбівської ЗОШ ІІІІ ст. Другий рік поспіль третє місце у Вересоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Четверте
місце займає команда Салтиково-Дівицької ЗОШ І-ІІІ ст. Погіршилися
результати команди Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст., яка посіла шосте
загальнокомандне місце, у минулому навчальному році було друге. Низькі

результати демонструють вихованці Дроздівської, Виблівської та Жуківської
ЗОШ І-ІІ ст. (відповідно 8 та 9 місце), Дрімайлівська ЗОШ І-ІІ ст. другий рік
поспіль посіла 7 місце.
Майже в повному складі виставляються команди на обласні олімпіади з
базових дисциплін, де виборюють дипломи І, ІІ та ІІІ ступеня. І цей рік не став
винятком. Протягом січня-лютого 2017 року п’ятдесят сім (у 2016 році - 53)
вихованців навчальних закладів району брали участь у 16-ти обласних
олімпіадах. Найкращі результати продемонстрували учні з географії
(ІV загальнокомандне місце), трудового навчання (VІ загальнокомандне місце),
математики (11 загальнокомандне місце) та інформатики (12 загальнокомандне
місце). Четвертий рік поспіль низькі результати демонструють вихованці з
української мови та літератури, історії й англійської мови. Не набагато кращі
результати демонструють вихованці з астрономії (28 загальнокомандне місце),
біології (27 загальнокомандне місце). Дещо покращились результати з
правознавства (з 25 на 20 загальнокомандне місце), з фізики (протягом останніх
трьох років з 24 на 21 загальнокомандне місце). Погіршились результати в
порівнянні з минулим навчальним роком з біології та інформаційних
технологій.
На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
учні здобули три дипломи ІІ та два ІІІ ступеня:
1. Дипломи ІІ ступеня:
- з географії :
- Бондарев Артем Михайлович, учень 9 класу Вересоцької ЗОШ І-ІІІ ст.
( підготував Тройно Андрій Петрович);
- Чава Андрій Сергійович, учень 10 класу Куликівської ЗОШ І-ІІІ ст.
(підготував Чава Сергій Анатолійович).
- з трудового навчання:
- Звєрєв Костянтин Васильович, учень 9 класу Куликівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів (підготував Звєрєв Василь Юрійович).
2. Дипломи ІІІ ступеня:
- з правознавства:
- Гапон Катерина Сергіївна, учениця 11 класу Горбівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів (підготувала Дєдкова Валентина Миколаївна).
- з географії:
- Кононенко Сергій Анатолійович, учень 8 класу Дроздівської ЗОШ
І-ІІ ст. (підготувала Береговець Наталія Василівна).
З метою заохочення учнів до вивчення рідної мови, підвищення рівня
загальної мовної культури щорічно серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів проводяться Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді імені Т.Г.Шевченка та Міжнародний конкурс знавців
української мови імені Петра Яцика. В обласному етапі VІІ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Т.Г.Шевченка маємо один диплом ІІ ступеня, який виборола Пилипенко
Вікторія Вікторівна, учениця 5 класу Дроздівської ЗОШ І-ІІ ступенів
(підготувала Діденко Ліна Василівна) та один диплом ІІІ ступеня в обласному
етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра

Яцика – Золотар Анна Василівна, учениця 4 класу Вересоцької ЗОШ І-ІІІ
ступенів(підготувала Ярмак Олеся Петрівна).
Також у районі було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу - захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівського територіального
відділення МАН. Слід зазначити, що у 2016-2017 навчальному році в районі
працює 2 гуртки обласного комунального позашкільного навчального закладу
«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді». Гурток «Географія»
(керівник Дєдкова Валентина Миколаївна) та гурток «Юні дослідники»
(керівник Дєдков Віталій Іванович) на базі Горбівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У захисті науково-дослідницьких робіт та виконанні контрольних
завдань з базових дисциплін у 5 секціях 5 відділень (літературознавства,
фольклористики та мистецтвознавства; хімії та біології; наук про Землю;
технічних наук; екології та аграрних наук ) взяли участь 6 учнів 7, 10 та 11
класів. Непоганих результатів досягли учні у захисті науково-дослідницьких
робіт у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України. Учениця 11 класу Орлівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Веремій Анастасія Станіславівна, здобула диплом ІІ ступеня у
відділенні літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство (секція
«Фольклористика»), підготувала Парандич Любов Олександрівна, учитель
української мови та літератури Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Учениця 10 класу
Горбівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лавренко Софія Анатоліївна, здобула диплом ІІІ
ступеня у відділенні
наук про Землю
(секція «Географія та
ландшафтознавство»), підготувала Дєдкова Валентина Миколаївна, учитель
географії Горбівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Проте, дана ділянка роботи потребує систематичної та цілеспрямованої
праці з боку педагогічних працівників.
Також вихованці нашого району активно брали участь у різноманітних
конкурсах та змаганнях на обласному рівні та досягли певних результатів:
- переможцем обласного етапу Всеукраїнської акації «День юного
натураліста» стали Примаченко Владислава, вихованка гуртка ЦПО «Юні
туристи-краєзнавці», керівник гуртка Савенко Л.Р. (наказ Управління освіти і
науки від 09.11.2016 №408);
- переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний
край – моя земля» за напрямком «Практична природоохоронна робота і
екологія» стали вихованці екологічного гуртка ЦПО, керівник Виниченко Алла
Михайлівна, (наказ Управління освіти і науки від 09.11.2016 №409);
- переможцями обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо
сад» стала Романенко Катерина, учениця 7 класу Жуківської ЗОШ І-ІІ ст.,
керівник Гавриленко Н.Д., учитель біології Жуківської ЗОШ І-ІІ ст. та члени
гуртка Ковчинської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Л.П. Деполович, керівник Ткаченко Л.Ф.
(наказ Управління освіти і науки від 05.12.2016№440);
- лауреатом обласного туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за напрямом «З попелу
забуття» стала творча група вихованців краєзнавчого гуртка «Берегиня»
Куликівського районного Центру позашкільної освіти (керівник Парандич Л.О.)
за роботу «Молодість, обпалена війною…» (наказ Управління освіти і науки від
13.12.2016 №449 );

- переможцями обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад
квітів біля школи» стали вихованці екологічної агітбригади Дроздівської ЗОШ
І-ІІ ст. , керівник Заровна В.М., учитель біології Дроздівської ЗОШ І-ІІ ст. та
Сеньок Катерина й Янок Анастасія, учениці 10 класу Куликівської ЗОШ І-ІІІ
ст., керівники Богдан О.І. та Тарасенко О.М., вчителі біології Куликівської
ЗОШ І-ІІІ ст. (наказ Управління освіти і науки від 28.12.2016 №478);
- переможцем обласного конкурсу-огляду внутрішнього озеленення
навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» стала Рубан Злата, вихованка
гуртка «Юний еколог» ЦПО, керівник Павленко О.М. (наказ Управління освіти
і науки від 28.12.2016 №480);
- переможцями обласної новорічно-різдвяної виставки
«Новорічна
композиція» в номінації «Новорічна композиція» стали Гуща Максим, член
гуртка «Образотворче мистецтво» та Качкарда Вікторія, член гуртка «Світ
краси» Куликівського районного Центру позашкільної освіти й у номінації
«Сюжетна композиція» Дорохов Вадим, член гуртка «Паперовий дивограй»
Куликівського районного Центру позашкільної освіти, керівник Савенко Л. Р.
(наказ Управління освіти і науки від 31.01.2017 №33);
- призерами обласного туру щорічного Всеукраїнського конкурсу на
кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним
способом пересування «Мій рідний край» за дослідження теми з історичного
краєзнавства «Юні краєзнавці» фронтовими дорогами на Київському
напрямку» (пішохідний туризм, перша ступінь складності) стали члени
туристсько-краєзнавчого гуртка «Юні краєзнавці» ЦПО, керівник Дєдкова В.М.
(наказ Управління освіти і науки від 02.02.2017 №38);
- переможцями обласного етапу Всеукраїнського зльоту юних туристів
краєзнавців (за зайняте ІІ місце) стала команда ЦПО, керівники Савенко Л.Р.,
Оснач Л.М. та Федоренко Ю.М. (наказ Управління освіти і науки від
12.04.2017 №146).
Школярі загальноосвітніх навчальних закладів активно беруть участь у
Міжнародних конкурсах: «Кенгуру», «Бобер», Всеукраїнському природничому
конкурсі «Колосок», Всеукраїнському інтерактивному конкурсу «Лелека» та
інших.
У
школах
району
проводяться
конкурси
«Учень
року»,
«Найрозумніший», «Вернісаж особистостей». Директорами шкіл розроблено
систему матеріального заохочення для учнів, які є переможцями районних,
обласних і Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань.
З метою забезпечення підвозу учнів до місць проведення районних та
обласних конкурсів, турнірів, зборів, змагань, відряджень для керівників та їх
вихованців виділено 2 тис.грн.
Одним із головних завдань, над вирішенням якого працював методичний
кабінет і педагогічні колективи, є розвиток індивідуальних здібностей учнів,
забезпечення умов їхньої самореалізації, розширення мережі класів з
поглибленим вивченням предметів та посилення роботи з обдарованими дітьми
шляхом підвищення якості їх підготовки до участі в обласних олімпіадах.
Методичним кабінетом реалізується комплекс заходів та пошук нових
форм щодо підвищення теоретичного та методичного рівня педагогічних
працівників. Так, методистами РМК у 2016-2017 навчальному
році

підготовлено і проведено ряд семінарів, круглих столів, десятки конкурсів,
семінарів для керівників закладів, резерву керівних кадрів, інструктивнометодичних нарад.
Методичний кабінет працював над підвищенням ролі вчителя в роботі з
обдарованими дітьми. Робота з обдарованими дітьми – важливий напрямок у
діяльності освітніх закладів. З метою створення умов для підтримки
обдарованої молоді, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу,
реалізації державної програми учні шкіл району залучалися до участі в
інтелектуальних змаганнях, творчих конкурсах та фестивалях, військовопатріотичних
змаганнях.
Так, 12 січня 2017 року в Куликівці втретє пройшов районний конкурс
серед інтелектуалів учнівської молоді «Віват, інтелект!». Цього року в
інтелектуальних поєдинках зустрілися сім команд: «Соняшник» (Ковчинська
ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Л.П.Деполович), «Кулики» (Куликівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів), «Геліос» (Вересоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Сокіл» (Горбівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів), «Комарики» (Дроздівська ЗОШ І-ІІ ступенів), «Граніт»
(Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та «8 колір» (Дрімайлівська ЗОШ І-ІІ ступенів).
Трете місце посіла команда «Соняшник» Ковчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Л.П.Деполович, набравши 12 балів, друге місце виборола команда
«Кулики» Куликівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, отримавши 13 балів. Беззаперечну
перемогу виборола команда «Геліос» Вересоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів
набравши 17 балів та була нагороджена дипломом відділу освіти, носіями флеш
пам’яті та цукерками. Команди «Соняшник» Ковчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Л.П.Деполович та «Кулики» Куликівської ЗОШ І-ІІІ ступенів отримали
дипломи відділу освіти та цінні подарунки. Всі команди-учасниці були
відзначені солодощами.
04-05 травня 2017 року відбувся районний етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Участь у грі взяли 10
роїв (команд). Переможцем районного етапу гри стала команда Куликівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, друге місце посіла команда Орлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
третє - Вересоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Команди-переможці отримали цінні
подарунки. Всі команди-учасниці були відзначені грамотами відділу освіти.
На проведення та відзначення переможців зазначених вище конкурсів
було виділено 5 тисяч грн.
У районі продовжує діяти система заохочення й відзначення обдарованих
дітей. Згідно Програми навчання та виховання обдарованих дітей у системі
Куликівського району «Творча обдарованість» на 2016-2018 роки закладалися
кошти для відзначення здібних учнів, 15 школярів району в галузі освіти,
спорту й мистецтва отримують стипендії в розмірі 100 грн. та 3 учні – за
соціальну активність по 70 грн., щомісячна виплата - 1710 грн. За рік 13700 грн.
З метою заохочення обдарованої молоді, поліпшення їх здоров'я
кожного року організовувалося оздоровлення дітей в пришкільних таборах,
таборах відпочинку. Так, у 2015-2016 навчальному році на оздоровлення
обдарованої молоді було використано 23000 грн. У оздоровчому таборі
«Деснянка» відпочивало й оздоровлювалося 46 дітей, які стали переможцями
олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань.

У районній газеті «Поліська правда» постійно висвітлюється інформація
про обдарованих учнів, результати олімпіад, конкурсів, змагань.

Начальник відділу освіти
районної державної адміністрації

Л.П. Анюховська

