БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г
Про хід виконання міської програми
«Обдарованість» на 2005-20 12р.р.
Заслухавши інформацію начальника управління освіти Броварської
міської ради «Про хід виконання міської програми «Обдарованість» на 2005-

2012 р.р.»,

керуючись п.l ст.14 Закону України «Про освіту», п.2 ст.З5 Закону

Украіни <<Про загальну середню освіту», п.
місцеве

самоврядування

в

Україні»,

22

ст.26 Закону України «Про

враховуючи

рекомендації

постійної

комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

Інформацію начальника управління освіти Онищенка В.І. «Про хід
виконання міської програми «Обдарованість» на 2005-20 12р.р.» взяти
до відома (додається).

2. Відділам та службам виконавчого комітету продовжити роботу
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виконання заходів даної програми.
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ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконанНJI міської програми
«Обдарованість» на 2005-2012р.р.»
Міська програма «Обдарованість» була схвалена рішенням сесії
Броварської міської ради від 11.11.2004 р. за Н!! 572-26-24.
!dе~~ю Програми є визначення комплексу психолого-педагогічних,
органlзацlИНИХ,

правових, економічних і

науково-практичних заходів щодо

розроблення і впровадженНJI ефективних засобів та технологій пошуку,
навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей та молоді,
створення умов ДЛJI творчого розвитку особистості, системи профільного
навчання в місті.
Цієї мети передбачається досягги шляхом вирішення таких основних
завдань:

_

створення системи цілеспрямованого виявленНJI інтелектуально і
творчо обдарованих дітей на основі комплексної діагностики;
формування в місті навчальних закладів освіти нового типу з метою
організації та проведенНJI роботи з обдарованою молоддю;
підготовка педагогічних працівників міста до роботи з обдарованою
учнівською молоддю;

_ створити системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих
дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають.
На виконання програми забезпечується проходження курсів підвищення
кваліфікаціі усіх категорій педагогічних працівників, орієнтованих на роботу з
обдарованими дітьми та молоддю.

Ефективним є досвід роботи щодо організації масових науковометодичних заходів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу
вчителів та учнів, які проходять із науковим супроводом учених Інституту
педагогіки АІШ України, Інституту інноваційних технологій та змісту

освіти, Інституту інформаційних педВГ?гічних технологій МОИ Украіни.
Постійно

організовуються міСЬКІ конкурси авторських програм творчих

вчителів психологів спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей

та моло;і, виставки-~рмарки нових технічних і методичних засобів.

Упродовж 2005-2007 р.р. науково-методичною радою КОІПОІЖ були

схвалені авторські програми:

• «Сходинки до інформатики» (НВК)
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•
•
•
•
•

«Ейдетика» (сзош Н!7)

«Світова дитяча КУЛьтура» (СЗОШ Н!!7)
«Українська вишивка» (НВК)

«Анатомія людини» (НВК)

«Календарн~:тем~тичне планування за програмою «Росток» курс
,
Традицією. ~тало пр.ове~ення щорічних науково-практичних
«НавКОЛИШНІИ СВІТ» (НВК)

конфереНЦIИ та сеМІнаРІВ:

•
•
•
•
•
•
•

<<Педагогіка ЖИ1їєтворчості. Погляд у 21 СТ.»
<<Компетентісна освіта. Від теорії до практики»
<<Проектна педагогіка»

<<Багатосенсорне навчання дітей з різними модальностями»
«Технології впровадження освітніх інновацій у навчальний процес»
«Мережеві технології в українській школі»
<<Робота з обдарованими дітьми»
Постійними гостями броварських педагогів є:

• Савченко о.я. - віце-президент АІПІ України, академік;
• Єрмаков І.Г. - завідувач лабораторією інноваційних технологій
Інституту педагогіки AIlli України;
• Береговий Л.А. - гол.редактор журналу «Педагогіка толерантності»;
• Кохан О.В. - директор Інституту інформаційних педагогічних
технологій АШ-І України

Забезпечено проведення міських, шкільних олімпіад, конкурсів, турнірів,
фестивалів,
конкурсів-оглядів творчих колективів,
наукових учнівських

конференцій, виставок творчих робіт та інших заходів, спрямованих на
виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді. Так уже 4 роки
утримують шкільну першість в олімпіадах 11 і ІІІ етапів учні спеціалізованої
загальноосвітньої школи N!5 з поглибленим вивченням іноземних мов. У
2006-2007н.р. З 97 учасників ІІІ етапу 40 стали призерами; з 18 учасників
обласного етапу конкурсу- захисту МАН 13 стали призерами; 3 вчителі
упродовж 2-х років є стипендіатами ( 20% посадового окладу) міського голови

(Думенко Л.Г., Завадська О.А., Байда О.А); у 2005-2006 н.р. один учитель
(Лохова О.Н.) був стипендіатом голови Київської облдержадміністрації.
Щорічне міське свято «Творча особистість», яке проходить під
патронатом міського голови, щедро пошановує призерів олімпіад, конкурсів,
творчих турнірів, а також наставників та батьків творчої молоді.
у грудні 2006 р. було прийнято зміни до міської програми

«Обдарованість». Так розділ «Забезпечення соціально-правових гарантій»
доповнено таким змістом: «Забезпечити безкоштовний підвіз учнів до
захладів нового типу: НВК, гімназія ім .. Олійника, сзош N!!N! 5, 7 протягом
навчального року». 3 місцевого бюджету для реалізації цієї програми
виділено

120 тис.
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розширюється мережа

н~чал:~их закладів міста з

Поглибленим та профільним навчанням з метою органlзaцtll проведення роботи
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з обдарованою молоддю. У

навчальних

закладах

міста

функціонує

51
профільний клас (1249 учнів) та 73 КJJаси поглибленого вивчення предметів
(1358 учнів).
У

процесі

формування робочих навчальних

планів

забезпечується

в

повному обсязі їх варіативна CКJJaдOBa.
Вживаються заходи щодо

зміцнення матеріально-технічної та методичної

бази навчальних закладів нового типу.
НВК, СЗОШ Н27, гімназія оснащені
двома комп'ютерними класами, мультимедійним обладнанням, мають вихід
в Інтернет. У школах N!!N2 5, 7, гімназії, НВК обладнано кабінети рідної
мови, фізики, хімії, біології. Поновлено шкільні меблі. На 31.05.07 р.
заклади освіти отримали 13 одиниць ксерокопію вальної техніки, 4 факси,
відео- та телеапаратуру. ДНЗ·
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В.О.Антоненко

Подання:
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Погоджено:

заступник міського голови

-=~~-_ В.І. онищенко
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Міському голові
В.О.Антоненку

ЮUановниі Вікторе Олександровичу!

Управління освіти Броварської міської ради просить ВКJПOчити до
порядку денного чергової сесії Броварської міськоі ради, яка відбудеться

14.06.2007 р., питання
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