
тенденції часу. Одним із 

яскравих прикладів таких 

взаємовідносин є Японія, 

яка ще на початку ХХ сто-

ліття ставила державну ме-

ту—пошук обдарованих 

дітей та роботу з ними, а 

нині  проектує обов’язкову 

неповну вищу професійну 

освіту для всіх громадян. 

   Сьогодні, без перебіль-

шення, бачимо, що Україна 

теж крокує у цьому напрям-

ку, створюючи відповідні 

умови для реалізації держа-

вних програм розвитку тво-

рчої особистості. Адже, на 

думку багатьох дослідників 

уже визріло розуміння зна-

чення освіти, необхідності 

реформування її системи, 

вихід на вищу якість з ура-

хуванням духовності, по-

шук нових шляхів в осві-

тянському просторі. Пере-

конана, що питання розвит-

ку здібних, талановитих і 

геніальних дітей актуальне 

як ніколи, бо без творчості 

наша освіта, як пташка без 

крила. Хтось із мудрих ска-

зав, що людина без творчої 

фантазії живе лише наполо-

вину, а людина з творчою 

фантазією—сто життів від-

разу, бо вміє жити за себе і за 

інших у минулому та майбут-

ньому. 

   Можемо багато розмірко-

вувати про спільні та 

відмінні ознаки понять 

«талант», «геніальність», 

«обдарованість», про різні 

методики оцінювання ігте-

лекту та критерії творчої 

особистості, проте, увесь 

набутий досвід зводиться до 

одного найважливішого вис-

новку: освітяни повинні 
виховувати особистість, 

здатну адаптуватися до 

навколишнього середови-

ща, особистість, зорієнто-

вану на систему загаль-

нолюдських цінностей, 

що і відображує наша нор-

мативно-правова база. 

   Без перебільшення заува-

жу, що у нашому місті обда-

ровані діти—під особливою 

увагою освітян, міської вла-

ди, котрі опікуються їхнім 

розвитком та майбутнім, про 

що свідчать розроблені захо-

ди обласної комплексної 

програми «Творча обдаро-

ваність» та міської програми 

пошуку, відбору, підтримки 

та розвитку обдарованих 

дітей «Від творчості—до об-

дарованості». 

   Так, за напрямками інте-

лектуальної діяльності, сфе-

ри академічних досягнень, 

творчості, художнього та 

рухового розвитку міський 

банк творчо-обдарованих 

дітей нараховує сьогодні 

більше 360 дітей. Звичайно, 

це умовна цифра, бо твор-

чість передбачає постійний 

розвиток. І кожного дня мо-

же народжуватися новий 

т а л а н т  у  д и т и н и —

запалюватися нова зірочка 

її успіху. Це, на мою думку, 

залежить не тільки від ге-

нетичної спадковості, а й 

від родинного виховання, 

спілкування з вчителем у 

шкільному й позашкільно-

му світі. Ми пишаємося ви-

сокими досягненнями до-

шкільнят, учнів-призерів 

обласних і всеукраїнських 

олімпіад та конкурсів-

з а х и с т і в  н а у к о в о -

дослідницьких робіт ДВ 

МАНу, досягненнями юних 

спортсменів та творчих кон-

курсів різного рівня. 

(продовження на с.2) 

 

Орджонікідзевський  вісник освіти    

                                                                                   

 

 

 

Світанок 
Квітень, 2013 рік, №2 

Світ науки, освіти, культури 

Кожен з нас хоч раз у житті перебу-

вав у стані творчого натхнення: чи 

то, коли прикрашав страви до свята, 

чи коли оздоблював власну оселю, чи 

коли разом з дитиною творили щось 

своїми руками, чи коли, руйнуючи од-

номаніття сірих буднів, римували 

свій настрій або форбами передавали 

почуття. 

Так, творчість —  поняття багатог-

ранне і невід’ємне від освітнього про-

цесу. Тож, що таке творчість і чи 

сприяє  сучасна освітня система роз-

витку обдарованих дітей у нашому 

місті — тема нашої розмови з мето-

дистом  інформаційно-методичного 

центру Ольгою Олександрівною Ма-

твеєвою. 

 

            Наше бурхливе насичене жит-

тя безпосередньо впливає на форму-

вання особистості—від кола роди-

ни—до дитячого садочка, від шко-

ли—до роботи, від міста—до країни, 

часткою якої вона є. І не секрет, що 

найбільших успіхів досягають ті дер-

жави, які приділяють особливу увагу 

освіті, враховуючи  науково-технічні  

Я Я --  Вчитель, Я Вчитель, Я --  Любов і Відданість,  Віра і Терпіння,Любов і Відданість,  Віра і Терпіння,  

Я Я --  Радість і Співрадість,  Страждання і Жаль. Радість і Співрадість,  Страждання і Жаль.   

Я Я --  Істина й Серце,  Совість і Шляхетність.Істина й Серце,  Совість і Шляхетність.  

Я Я --  Усмішка майбутнього і  Смолоскип сущого...Усмішка майбутнього і  Смолоскип сущого...  

                                                                      Ш. АмонашвіліШ. Амонашвілі  

Обдаровані діти — це свіжий ковток 

 повітря для нашого з вами майбутнього 

2013 рік Указом Президента України оголошено Роком дитячої творчості з метою 

сприяння забезпеченню освтньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх тво-

рчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки 

талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконалення 

виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти. 

 



Эта статья может состоять не бо-

лее чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть лю-

бой. Можно дать материал о со-

временных технологиях или о 

последних достижениях в вашей 

области деятельности. 

Можно описать тенденции разви-

тия экономики или бизнеса, дать 

прогноз для заказчиков. 

Если бюллетень распространяет-

(початок на с.1) 

   Місто має багато хороших традицій 

та заходів, спрямованих на підтримку 

та розвиток талановитих дітей: місь-

кий форум відмінників навчання та 

спортивних досягнень, зліт-старт та 

зліт-вогник МО ДГО «Перлина», фе-

стиваль дитячої творчості дошкіль-

них навчальних закладів  

«Дивограй», інтелектуальні ігри місь-

кого клубу «Що? Де? Коли?», фести-

валь театральних колективів, огляд-

конкурс дитячої творчості «Моє При-

дніпрв’я», фестивалі інтелектуальних 

комунікативних ігор, патріотичної 

пісні «Світло вічного вогню», афган-

ської пісні «Молодіжний Перевал», 

КВК дружин юних пожежників та 

інспекторів руху, міський тур облас-

ного конкурсу юних художників, 

літераторів та композиторів «Собори 

наших душ» та багато інших. 

   Тож переконана, що обдарованість 

у сучасному контексті виховання слід 

розглядати як явище, що не лише 

враховує окремі здібності, а й цілісно 

охоплює усі структурні компоненти 

особистості. Важливу роль у такому 

процесі, на мою думку, відіграє твор-

чий вчитель, який на уроках та після 

створює умови довірливості, добро-

зичливості, відсутності критики то-

що. Недаремно у народі кажуть, що у 

талановитого вчителя—талановиті і 

діти. І за кожним досягненням та ус-

піхом дитини— неодноденна праця 

розуму і серця, терпіння і доброти. 

   Залишається лише побажати усім 

нам небайдужості та уважності не 

прогавити таланту у дитині. 

 

 

С.2 ОСВ ІТ А СЛ АВ ИТ ЬСЯ Т АЛ АНТ АМИ  КВІТЕНЬ,  2013 РІК,  

«Кожен хотів би додати щось своє до світу математики, 
залишити свій відбиток в її історії» 

В цьому твердо переконаний  Влади-

слав Михайлюк, який навчається у 

10 класі загальноосвітнього ліцею. 

Владислав є призером математич-

них турнірів «Еврика-2009»(ІІІ міс-

це), «Еврика-2010»(ІІ місце), 

«Еврика-2011»(ІІІ місце), призером  

письмової олімпіади з математики 

Десятого Київського Міжнародного 

фізико-математичного Фестива-

лю,  переможцем ІV етапу Всеукра-

їнської учнівської олімпіади з мате-

матики (2010р.,   2011р. – ІІІ місце, 

2012р.-  ІІ місце), лауреатом стипе-

ндії Президента України. 

Упевнена, що саме Влад Михайлюк 

має всі шанси назавжди увійти в іс-

торію математики як справжній ге-

ній. Хлопець вважає, що математика 

– це світ створений людиною, в яко-

му панує логічність,  послідовність,  

обґрунтованість. Він вважає, що ма-

тематика повністю описує себе і су-

проводжує нас упродовж всього жит-

тя.  Математичний світ з кожним 

днем збільшується, збагачується.  

Усі в нашій школі знають, шо Влад 

дуже талановитий та всебічно розви-

нений. Йому притаманні такі риси 

характеру як доброта, щиристь та 

справедливість. Він не з тих, хто по-

кине у біді, а навпаки – завжди допо-

може та підтримає. Влад – людина 

широкої душі, з великим та добрим 

серцем. Адже на питання «Що ви 

зробили б, маючи  мільойон?» хло-

пець відповів, що  витратив би його 

на здійснення своїх мрій та мрій сво-

їх близьких, друзів. Йому подоба-

ються такі ж відкриті і цікаві люди, 

як він сам.  

   Улюблений письменник Влада - 

Леонід Філатов. Окрім загальновідо-

мої казки «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца», його зачарувала 

цікава рима і гумор  казки «Любов до 

трьох апельсинів».  Найяскравіші 

спогади дитинства пов’язані із зи-

мою, коли разом з батьками ходили 

кататися з гірки. Тому і не дивно, що 

зараз хлопець захоплюється лижним 

спортом та сноубордингом. У віль-

ний від навчання час він із задово-

ленням займається туризмом, захоп-

люється стрільбою з лука. 

 

Хтось із відомих дія 

чів сказав, що та 

лант—це 99 % пра 

ці.Влад вважає, що 

успіхи людини май 

же повністю залежать від неї самої. 

«Так само як і у спорті: жодний спорт-

смен не досяг би значних успіхів без 

кропіткої праці, без постійних трену-

вань, так само і розумові  здібності мо-

жуть розвиватися лише при їх постійно-

му застосуванні, вдосконаленні й на-

вчанні». Звичайно, певні здібності да-

ються нам з дитинства. Але вже зовсім 

інша справа - хто і як розвиватиме їх у 

майбутньому. І чи сіятиме талант дити-

ни, залежить від багатьох чинників: 

сім`я, близькі, друзі, школа. 

А що таке щастя? Чи дароване воно 

долею, чи залежить від чогось іншого? 

На це складне питання, думаю, кожно-

му свою відповідь дає життя. Адже лю-

дина – особистість, яка має власні дум-

ки, почуття, захоплення, мрії… Всі мрії 

рано чи пізно збуваються. Як говорить 

сам Влад, щастя – це почуття постійно-

го задоволення собою, яке залежить від 

людини та від її оточення, тож, щоб 

бути щасливим,  людина має робити те, 

щоб бути задоволеною собою, робити 

щасливими оточуючих, не відмовляти 

собі у здійснені  бажань. Тому його 

життєве кредо звучить так : «Роби те, 

що вважаєш за потрібне».  

Влад Михайлюк впевнений, що перемо-

ги та злети – це неймовірні почуття, 

коли  наполеглива праця та робота над 

собою дає результат, це фізичне та ду-

шевне блогополуччя. Не дивно, що пер-

шою складовою так званої «формули 

щастя» для нього  є батьки. Вони – го-

ловна опора і підтримка для Влада у 

всьому, не тільки у його захопленнях. 

Свого брата хлопець вважає кумиром, 

адже від ньго він унаслідував світогляд 

та вміння розв’язувати реальні задачі. 

Тож залишається лише побажати йому 

досягти бажаного, а іншим – розкривати 

в собі нові таланти. 

Опара Наталія,   

юна журналістка БТДЮ  

                

 

Талант — це сонце у віршах 

Талант — це сонце у віршах,  

Це поштовх, це енергія, натхнення, 

Це образи у віщих снах, 

В буденності це істинне прозріння. 

Талант  -  це в фарбах дощ сумний,  

Це стоси списаних паперів,  

Це хліб насущний нелегкий, 

Це філософія матерій. 

Талант— коли душа співа 

Й несе у світ крилату радість,  

Це—коли втома вмить сплива 

І серце вже не знає слова ―старість‖. 

                                 Лариса Коваленко 



Діти, як ніхто, розуміють 

красу і здатні творити вже в ран-

ньому віці. Тим більше – у нашому 

краї, де люди здавна мають тонке 

відчуття прекрасного і потяг до Ми-

стецтва. До того ж, прекрасне – 

добрий помічник у процесі виховання 

дитини. 

Сім’я Кухарських Віталія Ро-

мановича та Наталії Сергіївни вва-

жає, що талановитій дитині необхідно 

надавати не тільки 

свободу самодіяль-

ності, а й можли-

вість у певних ме-

жах обговорювати 

з дорослими свої 

наміри. Завдяки 

такому вихованню 

діти пізнають влас-

ні сили, виробля-

ють звичку оперу-

вати своїми розу-

мовими, фізични-

ми і моральними 

ресурсами. Батьківське відкриття об-

дарованості молодшого сина Віталія 

народило радісне очікування й готов-

ність вирішувати пов’язані з цим за-

вдання. Батьки вчасно знайшли вірний 

момент, правильні слова та приклади 

для дитини, щоб вона мала здорове 

самосприйняття, тому що уявлення 

про самого себе – це кристалізація 

того, як на  нього реагують інші люди. 

Прикладом мами і тата для Ві-

талія є їх нестандартне бачення світу, 

нешаблонне мислення, захоплення мис-

тецтвом театру, співом ще з дитинства. 

Як же заявила про себе наймолодша 

дитина в сім’ї Кухарських? У Віталія з 

раннього віку помітили тонку спостере-

жливість, зосередженість, прекрасну 

пам'ять, яскраву уяву, нестриманість 

почуттів та емоцій, активне пізнання 

навколишнього світу, допитливість. 

Вихователі групи №2 КДНЗ № 23, 

яку відвідує Віталій, 

порівнюють його з 

губкою, що поглинає 

найрізноманітнішу 

інформацію та відчут-

тя. Усе сприймаючи й 

на все реагуючи, він 

проявляє надмірне 

захоплення в усьому: в 

емоційних реакціях, 

інтелектуальних занят-

тях, музичних та теат-

ралізованих формах 

діяльності. Він надмір-

но рухливий, невгамовний, гостро реа-

гує на несправедливість. Однією з прик-

метних особливостей хлопчика є спря-

мованість на досягнення мети, що спри-

чинює його впертість. У нього форму-

ється уявлення, що саме завдяки успіху 

можна отримати  максимальну увагу та 

безумовну любов батьків, повагу дітей 

та дорослих. На цій основі згодом і ви-

никає життєва формула дорослого: голо-

вне в житті – успіх.  

Але сім’я  Кухарських не зави-

щує стандарти. Вони вважають, що 

успіхи й таланти мають велику вагу в 

житті кожного, але гармонійний роз-

виток дитини, відчуття здорового 

балансу найважливіші.   А гармоній-

ний розвиток особистості Віталія 

Кухарського забезпечується  створе-

ними умовами в КДНЗ № 23 для роз-

витку  творчих здібностей дошкіль-

ників. Музичне виховання в дитячо-

му садочку дало поштовх для розвит-

ку у хлопчика вокальних та акторсь-

ких здібностей. Неперевершені обра-

зи Зайчика-тата та Лускунчика у ви-

конанні Віталія здобув немало при-

хильників у дитячій та дорослій ау-

диторії глядачів. Чудова акторська 

гра дитини є прикрасою святкових  

заходів в садочку. Вокальний талант 

привернув увагу музичного керівни-

ка, яка розвиває творчу обдарова-

ність хлопчика під час тематичних  

ранків, розваг, а в майбутньому -  

перших публічних виступів на сцені. 

Навчання та виховання Віталія в са-

дочку спрямоване на творчість, особ-

ливий підхід до його індивідуальнос-

ті, бо обдаровані діти – це майбут-

ній цвіт нації, її інтелектуальна 

еліта, гордість і честь України, її 

світовий авторитет. А наше за-

вдання – дбайливо плекати нові 

таланти, починаючи змалечку. 

Талант дитини плекається любов’ю 

льні можливості. Непідробне   вміння 

відчувати музику та передавати її через 

спів та рухи заворожує глядачів. Нещо-

давно Карині виповнилося 6 років, а 

вона вже грає складні ролі на сцені, є 

учасницею багатьох концертів, конкур-

сів та виступів від дошкільного закладу 

на міському рівні.                                       

З вересня 2012 року Карина, за рекомен-

даціями вихователів, почала відвідувати 

клуб бально-спортивного танцю 

«Гармонія». Хочеться побажати їй успі-

ху та перемог на змаганнях Всеукраїн- 

ського та обласного рівнів.                    

Усі діти від народження є «чистим арку-

шем паперу», але відрізняються один від 

одного індивідуальністю. Адже завдан-

ня батьків та вихователів —  відшука-

ти талант у кожній особистості і пос-

тійно його розвивати.  

В
 Кожна людина від народження має 

талант, який можна та потрібно розви-

вати. Хочеться розповісти про талано-

виту дівчинку, вихованку старшої гру-

пи КДНЗ № 8 «Калинка», Божонок 

Карину, яка народилася у люблячій 

сім’ї. Мати Олена Геннадіївна та бать-

ко Руслан Володимирович приділяють 

велику увагу вихованню та розвитку 

дівчинки. Коли вона прийшла  до до-

шкільного навчального закладу, одра-

зу привернула до себе увагу. Добрози-

члива, відверта та балакуча дівчинка 

стала лідером у групі.                          

Спочатку її талант помітила музичний 

керівник С.Боровик , запросивши її 

затанцювати у таночку з парасольками 

на свято «Осені», де вона проявила 

артистичність, емоційність, танцюва-

Чоловіча солідарність 
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Зіркові зустрічі вихованців БТДЮ 

Юні журналісти В.Коваленко та А. Поплав-
ська на підсумковій конференції МАНу з 
віце-прем’єром О.Вілкулом 

Юні літератори 

Ю.Євсюкова та 

В.Проценко на підведен-

ні підсумків обласного 

туру Всеукраїнського 

конкурсу ―Собори наших 

душ‖ з членом спілки 

письменників 

Г.Гарченком 

Призерка 

обласних тво-

рчих конкур-

сів юних жур-

налістів, ДВ 

МАН Н. Опара 

з депутатом 

Верховної Ра-

ди України Д. 

Шпеновим 

А.Маслак—двічі призерка 

обласного конкурсу 

―Комп’ютерна перлинка‖ 

Призерка обласних 

творчих конкурсів 

юних журналістів, ДВ 

МАН М.Шакалова з 

тележурналістом 

Р.Сенєчкіним  

       Спортивні 

         таланти  

   загартовуються 

            працею 

Дівчата-волейболісти 

( 1997-1998 р.н.) взя-

ли участь у Чемпіона-

ті Дніпропетровської 

області, який прохо-

див у м. Орджонікідзе   

у березні і посіли ІІ 

місце серед 8 команд 

учасниць. Тренер – 

Ярослав Діденко 

Команда спортивної гімнастики (тренери 

І.Смирна, Г.Смородова, Н.Колпакова) – 

призери змагань Чемпіонату Дніпропет-

ровської області «Олімпійська надія».  

Команда футболістів ( тренери: 

О.Дюльдін,Г.Сєвєров,О.Шубін ) 

вдало розпочали ІІ коло ігор Чемпі-

онату Дніпропетровської області 

серед юнаків 1996 – 2001 р.н. і 

отримали 3 перемоги і 1 нічию. 

Команда дзюдоїс-

тів (тренер С.Сінілов )  - 

призери  Міжнародного 

турніру «Кубок міст геро-

їв», присвячений 70- річ-

чю перемоги у Великій 

Вітчизняній Війні 1941-

1945 р.р.,змагань на Ку-

бок Дніпропетровщини.  

Команда спортивних акробатів ( тре-

нери:О.Образцова, О.Біляєва, 

А.Сладкова Н..Токмань, Т.Венгер ) - 

призери Чемпіонату області зі спорти-

вної акробатики. Команда ДЮСШ  у 

складі 21 спортсмена виборола І міс-

це. Жіноча пара М.Коваленко  – 

Д.Ткаченко представляють наше міс-

то на Чемпіонаті України у Вінниці.  

 


