
 

Творча обдарованість 

Час поставив перед школою одне з головних завдань: займатися 

пошуком та розвитком індивідуальності. Тому так важливо педагогам виявити 

всіх, хто цікавиться знаннями з різних галузей науки і техніки, допомагати їм 

втілити в життя плани і надії.  Адже майбутнє людства сидить сьогодні за 

партами. 

 

 
 

У районі з 1994 року відповідно до Положення про щорічний огляд-

конкурс на здобуття премій імені І. Пулюя, Б.Лепкого, Д.Січинського, 

С.Наливайка та з метою розвитку інтересів учнівської молоді до природничо-

математичних наук і техніки, пошукової краєзнавчо-народознавчої роботи, 

літературно-художньої творчості, естетичних смаків щороку проводиться 

районний огляд-конкурс на здобуття премій наших славетних земляків. 

В огляді-конкурсі мають право брати участь усі бажаючі школярі. 

Так, у    2011/2012 н.р. було 22 учасники,  у 2012/2013 н.р. – 21 школяр, а у 

2013/ 2014 н.р. – 24 школярі  взяли участь в огляді-конкурсі.  Щороку 

висувають кандидатів на здобуття премії педагогічні колективи НВК «ЗОШ І-

ІІІ ст. №1-гімназія» м.Копичинці (дир. Білик О.І.), ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

м.Копичинці (дир. Хорощак Н.С.), ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Гусятин (дир. Стус О.В.), 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нижбірок (дир. Вівчар Л.Я.), ЗОШ І-ІІ ст. с.Самолуски (дир. 



Турецька О.П.). Кращі із дослідницьких та творчих робіт відзначені грошовими 

преміями на суму 2300 гривень та грамотами. 
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З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської 

молоді, виявлення та розвитку обдарованих школярів, щороку проходять 

районні (ІІ етап) олімпіади з базових дисциплін. Цього року призерами  стали 

233 учнів із 29 загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема переможцями 

визнано 54 (23,2%) гімназисти, 11 (4,8%) учнів спеціалізованої школи   та 168  

(72%) учнів загальноосвітніх шкіл. З них 62  учні захищали честь району на ІІІ 

(обласному) етапі олімпіад, виборовши 20 дипломів.  

Серед інтелектуальних змагань зростає популярність Малої академії 

наук (МАН). Уже декілька років у районі працюють секції Тернопільського 

обласного територіального відділення МАН на базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-

гімназія» м.Копичинці, а також наукові товариства при ЗОШ І-ІІІ ст. 

смт.Гусятин, ЗОШ І-ІІІст.№2 м.Копичинці,  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» 

м.Хоростків, ЗОШ І-ІІІст.с.Гадинківці.  

У 2013/2014 н.р. 12 учнів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у Тернопільському обласному 

відділенні МАН і як результат: 1 -  І місце, 4 – ІІ місця, 4 – ІІІ місця.  А учень 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м. Хоростків  Довгань Олег , здобувши перше 

місце в області, представляв Тернопільщину на Всеукраїнському рівні  і 

повернувся з дипломом ІІІ ступеня в номінації «Математика», а відтак був 



відзначений грамотою та грошовою премією на інтелектуальному форумі 

«Гордість і надія Тернопілля». 

 

 
 

Обдаровані діти – гордість і надія батьків, учителів, гордість і надія 

нашої держави.  Ми завжди пишаємося своїми переможцями. І цього року 

вперше проведено районний форум «Інтелектуальний Олімп Гусятинщини»,  де 

було запрошено 25 талановитих школярів, яких нагороджено грамотами та 

грошовими преміями на суму 5000гривень. 

 
 

 

ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 Н.Р.: 

 

 удосконалення і розвиток мережі навчальних закладів, які забезпечують 

відбір, розвиток і навчання талановитих та обдарованих учнів; 

 

 розширення мережі секцій Тернопільського обласного територіального 

відділення Малої академії наук України; 

 

 створення умов для доступу до якісної освіти обдарованих дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також з сімей кризових 

категорій; 

 

 забезпечити оздоровлення в обласних літніх школах обдарованої та 

творчої молоді району. 

 


