
Працює центр "Творча обдарованість" 
 

Якось кілька років тому, виступаючи на міській учительській 

конференції, учитель-методист географії В. М. Поводиренко запропонувала 

створити в місті на базі школи № 7 центр, який зібрав би кращих учителів та 

учнів з усіх шкіл з метою розвитку творчих здібностей людини XXI століття, 

вільної та відповідальної, інтелектуальної, вихованої та гармонійно 

розвинутої особистості, освіченої, національно свідомої. 

Ідею підтримали в управлінні освіти, вона була схвалена міським 

головою М. В. Приходьком. І ось другий рік поспіль ідея втілюється в життя. 

Управління освіти міської ради визначило і наказом затвердило склад 

вчителів центру "Творча обдарованість". Вони створюють авторські 

програми, власні творчі майстерні, співпрацюють з викладачами НДПУ ім. 

М. Гоголя. Серед них: учителі української мови: старший учитель Н. П. 

Міщенко (шк. № 7), учитель-методист С. В. Толочко (шк. № 7); англійської 

мови: старший учитель В. А. Радченко (шк. № 7), учитель-методист Т. Г. Шо-

стак (шк. № 1), викладач НАТІ, старший вчитель Т. П. Колесник; 

математики: учитель-методист П. В. Войтенко (шк. № 2), старший учитель Л. 

І. Шаманіна (шк. № 7); хімії: старший учитель Л. А. Кудіна (шк. № 9), 

учитель вищої категорії Л.П. Коломицева (шк. № 7). Керівником центру 

призначено В. М. Поводи-ренко (шк. № 7), людину творчу, яка займається 

науковою роботою (уже склала екзамени з кандидатського мінімуму). 

Валентина Миколаївна любить дітей, школу, багато часу приділяє учням. 

Розповідаючи про центр, вона підкреслила, що науковці (зокрема, М. С. 

Лейтес) розділяють обдарованих дітей на три категорії: учні з ранньою 

розумовою реалізацією; з прискореним розумовим розвитком; з окремими 

ознаками нестандартних здібностей. 

Розрізняють шість сфер обдарованості дітей: інтелектуальна, 

академічних досягнень, творчості (креативності), спілкування, художньої 

діяльності, рухова. 

До центру щодня приходять діти. Вони задоволені. Є вже й перші 

успіхи. На міських предметних олімпіадах відзначилися: Денис Коваль, 

Андрій Чернета, Ігор Мілявський, Тетяна Нешта, Наталія Огієнко, Наталія 

Березка. 

Можливо, спільні зусилля шкільних наставників та вчителів центру 

"Творча обдарованість" допомогли цим учням показати високі результати. 

Так, творчих вчителів невидимі ниточки спілкування поєднують з 

творчими учнями. А без цього неможливе пізнання людиною своїх сил, 

здібностей, нахилів. Тож нехай і надалі панує на заняттях центру творчий 

пошук, що веде до нових знахідок, відкриттів та приємних здивувань. 

 
 


