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В статье автор анализирует опыт учебных заведений Тернопольской области как в образовательной среде наилучшим спосо-
бом раскрыть психологические, педагогические, организационные возможности ребенка, в котором просматриваются качества 
одаренности. Приводятся примеры учебных заведений, в которых эта деятельность ведется на надлежащим уровне с помощью 
профессионалов-психологов и творческих педагогических коллективов. Этот вопрос рассматривается от дошкольных до высших 
учебных заведений.

Ключевые слова: среда, условия, одаренные дети, развитие.
The author analyzes the experience of educational institutions of Ternopil region in the question of how to uncover the psychological, 

pedagogical, organizational capacity of a gifted child. The examples of successful educational institutions with professional psychologists 
and creative pedagogical collectives are suggested. This issue is considered with respect to educational institutions of different levels.
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8. АНАЛІТИКА

Сучасна Україна характеризується прагненням 
до інтеграції у світове європейське співтовариство 
та утвердженням національної самосвідомості, ви-
хованням громадянина України. Кожна дитина – це 
повноправний громадянин незалежної України, який 
повинен мати реальну можливість здобути повноцін-
ну освіту. Це означає, що у кожному навчальному за-
кладі (сільському чи міському) має бути створено таке 
середовище, в якому формується творча особистість. 

Обдарованість – це сукупність здібностей, що 
дозволяють індивіду досягти вагомих результатів 
в одному або декількох видах діяльності, що є цін-
ним для суспільства. Як створити у шкільному се-
редовищі педагогічні, психологічні, організаційні 
можливості, умови для виявлення і розвитку творчо 
обдарованих дітей? Обдаровані діти – це діти, які ви-
діляються зі середовища однолітків високим розумо-
вим розвитком що є наслідком, як природних задатків, 
так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють 
себе більш яскраво в таких сферах діяльності: інте- 
лектуальній, рухливій, академічних досягнень, твор-
чості, комунікаціях на лідерстві тощо.

Пошук обдарованих дітей та створення умов для 
їхнього розвитку – це комплексна спільно спланована 
діяльність дорослих: батьків, вихователів ДНЗ, учите-
лів, керівників гуртків, психолога.

На жаль, із 27 дошкільних навчальних закладів 
району практичний психолог є лише в ДНЗ «Со-
нечко» смт. Козова. Вона, використовуючи різні 
психолого-діагностичні методики, здійснює ран-
нє діагностування дітей. Відповідно до результа-
тів досліджень, практичний психолог та вихова-
телі ДНЗ проводять заняття з розвитку виявлених 
природних задатків вихованців. Беручи участь  
у семінарах завідувачів та вихователів ДНЗ, за-
відуючих ЗНЗ І ступеня, практичний психолог 
ділиться досвідом з питань розвитку природ-
них здібностей дошкільнят та їхньої адаптації до  
навчання у ЗНЗ. 

Дітей дошкільного віку, які вступають до 1 класу 
обстежує практичний психолог щодо готовності до 
навчання. Таким чином, батьки та вчителі отриму-
ють інформацію про загальну підготовку дитини до  
навчання, її інтелектуальний рівень.
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У початковій школі продовжується діяльність з 
виявлення здібних та обдарованих дітей. Психологи 
та вчителі застосовують методики щодо виявлення 
та розвитку творчого мислення дитини, що дають 
можливість сформувати основні підходи до кожної з 
них. Із цією метою проводяться індивідуальні заняття 
з навчальних предметів, а також організовано курси 
за вибором: «Каліграфія», «Розвиток продуктивного 
мислення», «Освіта для сталого розвитку», «Основи 
християнської етики», «Логіка» тощо.

Психологічний супровід учнів, особливо обдаро-
ваних, які більш чуттєві до змін, забезпечується під 
час переходу до основної школи в період адаптації. 
Досвідом з питань подолання труднощів адаптацій-
ного періоду п’ятикласників поділилась практичний 
психолог Козлівської ЗНЗ І–ІІІ ступенів на семінарі 
заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
провівши з ними тренінг.

У процесі підготовки робочих навчальних пла-
нів для 5–7 класів педагогічними колективами шкіл 
враховується діагностика рівня розумового розвитку, 
креативності особистості, інтелектуальних і творчих 
здібностей учнів. 

Упровадженню профільного навчання у стар-
шій школі передує допрофільна підготовка учнів. Із 
метою допрофільної підготовки у ЗНЗ визначають 
освітні запити семикласників та враховується думка 
їхніх батьків у процесі розподілу варіативної скла-
дової частини навчального плану для організації до-
профільної підготовки. Здійснюється психолого-педа-
гогічна діагностика учнів 8 класів щодо визначення 
їхніх нахилів до певного напряму освітньої діяльності 
в умовах профільного навчання. За допомогою анке-
тування виявляється відповідність між можливостя-
ми дев’ятикласників та вимогами профілю навчання, 
який вони планують обрати.

На запити учнів, батьків, на основі їхнього діа-
гностування у ЗНЗ району було організовано по-
глиблене вивчення предметів: української мови 
(Кальненська ЗНЗ І–ІІІ ступенів), англійської мови 
(Козівська гімназія, Козівська ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1).

У 10–11 класах ЗНЗ району навчання здійснюєть-
ся за універсальним профілем, у Козівській гімназії – 
за профілем «українська філологія».

Вважається, що діагностика дитячої обдарованос-
ті – це суто психологічна проблема, а не педагогічна. 
Однак сучасна педагогічна практика, особливо щодо 
впровадження особистісно орієнтованого підходу до 
навчання учнів, змушує розглядати діагностику ди-
тячої обдарованості як невід’ємну складову педаго-
гічного процесу. Як показує практика масових ЗНЗ, 
діагностику повинні проводити ті, хто займається 
розвитком і навчанням дітей. Учитель, працюючи з 
дитиною, має можливість постійно спостерігати за ін-
дивідуальним розвитком у повсякденному навчально-
виховному процесі та професійно реагувати і впли-
вати на її розвиток. Інакше обдарованість губиться 
серед інших, якщо для неї не створюються відповідні 
не стільки психологічні, скільки педагогічні умови.

Діяльність з обдарованим дітьми вимагає належ-
ної змістовної наповненості занять, зорієнтованої на 
новизну інформації та різні види пошукової, аналі-
тичної, розвивальної, творчої діяльності. Така діяль-
ність під силу висококваліфікованим, закоханим  
у свій предмет учителям. У нашому районі працюють 
саме такі вчителі. З 727 педагогічних працівників,  
повну вищу освіту мають 685, базову вищу – 6, не-
повну вищу – 36, вищу кваліфікаційну категорію – 218, 
І кваліфікаційну категорію – 237, ІІ кваліфікаційну 
категорію – 45, педагогічне звання «учитель-мето-
дист» – 26, «керівник гуртка-методист» – 1, «старший 
вчитель» – 79, є Заслуженим вчителем України – 2.

Результати діяльності з обдарованими дітьми вра-
ховуються під час атестації педагогічних працівників, 
атестаційної експертизи навчальних закладів.

Через різні форми професійної діяльності мето-
дичною службою району здійснюється систематич-
не розкриття творчого потенціалу кожного вчителя,  
реалізація його здібностей, залучення до педагогічної 
системи роботи з обдарованими дітьми, формування 
прагнення до самоствердження. На засіданнях ра-
йонних, міжшкільних методоб’єднанннях, заняттях, 
семінарах педагогічних працівників розглядаються 
питання діагностики обдарованості дитини, пробле-
ми формування мотивації навчальної діяльності вчи-
телів за сучасних умов, форми та методи діяльності  
з обдарованими учнями. 

З метою підвищення рівня професійної майстер-
ності керівників ЗНЗ на базі Козлівської ЗОШ І–ІІІ сту-
пенів було проведено семінар-практикум з теми: «Роль 
дирекції ЗНЗ у створенні сприятливого освітнього се-
редовища для розвитку творчих  здібностей учнів». 

За результатами цієї діяльності в районі спосте-
рігається позитивна динаміка зростання професійної 
компетентності педагогічних працівників. 

Досвід з питань виявлення, підтримки та розвитку 
обдарованих учнів, вчителі презентують на конкурсі 
«Учитель року». У 2014 р. С. Є. Голяс, учитель світової 
літератури Козівської ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 2, стала пе-
реможцем обласного етапу конкурсу, а на заключному 
етапі потрапила до фінальної частини. Вона презенту-
вала досвід діяльності з проблеми «Кластер як один 
із методів формування критичного мислення учнів на  
навчальних заняттях зі світової літератури» на Всеук-
раїнському семінарі «Інноваційні технології в системі 
літературної освіти України (світова література)», що 
проходив 12–13 листопада 2014 р. на базі Полтавсько-
го національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка. Лауреатами обласного туру Всеук- 
раїнського конкурсу «Учитель року» стали: М. Л. Кузь, 
учитель французької мови (2013 р.), І. М. Федик, учи-
тель правознавства (2010 р.), Н. П. Гурська, вчитель 
англійської мови Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 2; 
Г. М Галас, учитель трудового навчання Козівської 
ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1 (2010 р.).

Учителі району беруть участь у Всеукраїнсько-
му конкурсі «Вчитель року» з предметів духовно- 
морального спрямування. У 2011/2012 н. р. його  
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лауреатами стали вчителі курсу «Основи християн-
ської етики» ЗНЗ І–ІІІ ступенів: Г. Борщ (В. Ходач-
ківська), Г. Кузів (Вівсянська), Г. Барилко (Теофі-
пільська), О. Кобрин (Ценівська). У 2012/2013 н. р. 
учасниками цього конкурсу були: Г. Барилко (Теофі-
пільська), О. Добровольська (Козлівська).

М. Павлюс, вчитель історії Ценівської ЗНЗ І–ІІІ  
ступенів, взяла участь у Всеукраїнському конкурсі  
обдарованої молоді та її наставників «Первоцвіт»  
у номінації «Школа – обдарованій дитині».

Для максимального розвитку природних задатків 
дошкільників і учнів вихователі та вчителі у навчально- 
виховному процесі використовують особистісно зо-
рієнтовані, інтерактивні, ігрові, модульно-розвиваль-
ні сучасні педагогічні технології, а також технології 
проблемного навчання.

Через використання інноваційних технологій 
на навчальних заняттях та у процесі позакласної  
діяльності реалізується дослідницький підхід у навчан-

ні та вихованні обдарованих дітей. Учителі сприяють 
самостійній дослідницькій діяльності юних обдарувань.

Контроль за їхнім навчанням спрямовується на 
стимулювання поглибленого вивчення навчального 
матеріалу, систематизацію, класифікацію, перенесен-
ня знань у нові ситуації, виявлення та розвиток твор-
чих елементів у навчанні. Домашні завдання для таких 
учнів учителі також задають творчі.

З метою створення умов для творчого, інтелек-
туального, духовного та фізичного розвитку дітей та 
юнацтва у вільний від навчання час, задоволення їхніх 
освітніх потреб відбувається за допомогою залучення 
до різних видів діяльності. Також було сформовано 
мережу гуртків на базі ЗНЗ та трьох позашкільних  
навчальних закладів, в яких переважають групові 
форми діяльності (табл. 1). 

Порівняно з попередніми роками скоротилась 
мережа гуртків на базі ЗНЗ, але відсоток охоплення 
учнів суттєво не зменшився (табл. 3).

Таблиця 1
Мережа позашкільних навчальних закладів у 2014/2015 н. р.

Назва ПНЗ

2013/2014 н. р. 2014/2015 н. р.

К-сть груп 
(секцій)

К-сть 
дітей

% охоплення 
(контингент 

3603 уч.)

К-сть груп 
(секцій)

К-сть  
дітей

% охоплення 
(контингент 

3527 уч.)
Козівський БДЮТ 56 826 23 52 746 21,15 
Дитячий парк «Лісова пісня» 41 667 18,5 39 582 16,47 
РАЗОМ 97 1493 41,5 91 1328 37,6 
Козівська ДЮСШ 22 326 9 16 238 6,7 
РАЗОМ 114 1819 50,3 107 1566 44,4 

Таблиця 2
Позашкільна освіта в сільській місцевості (секції та гуртки на базі сільських шкіл)

Назва позашкільного закладу К-сть груп (секцій) К-сть охоплених дітей % охоплення
Козівський БДЮТ 3 46 6,2
Дитячий парк «Лісова пісня» 13 176 5
РАЗОМ 16 222 11,2
Козівська ДЮСШ 3 44 1,24
РАЗОМ 19 266 12,26

Таблиця 3
Мережа гуртків на базі ЗНЗ

Навчальний рік Кількість гуртків Охоплено дітей Контингент % від контингенту
2010/2011 138 2168 4036 53,7
2011/2012 147 2323 3842 60,5
2012/2013 116 1767 3734 42,7
2013/2014 127 1864 3603 52
2014/2015 112 1665 3527 47,2

Таблиця 4
Охоплення дітей гуртковою роботою на базі навчальних закладів району

2013/2014 н. р. 2014/2015 н. р.
Контингент учнів 3603 Контингент учнів 3527

К-сть гуртків К-сть годин Охоплено дітей У % К-сть гуртків К-сть годин Охоплено дітей У %
127 193,5 1864 41,5 112 180,5 1665 47,2
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У ЗНЗ та позашкільних навчальних закладах ра-
йону працюють гуртки:

 – предметні: «Юний фізик», «Юний хімік», 
«Юний інформатик», «Художнє читання», літератур-
ний гурток «Живе слово»;

 – художньо-технічного спрямування: «Основи 
дизайну», «Умілі руки», «Бісероплетіння», «Орина-
мі», «Українська вишивка», «Художня обробка дере-
вини», «Палітурний гурток», «Народний умілець»;

 – спортивного спрямування: баскетбольний «Пе-
реможці», футбольний «Чемпіон», легкоатлетичний 
«Юний бігун», волейбольний, настільного тенісу, ша-
ховий;

 – морально-духовного спрямування: «Христові 
зернята», «Сторінками Біблії», «Діти у Христі», «Піз-
наємо заповіді Божі», «Духовні сходинки», «Криниця 
духовності», «Ісус-ідеал для наслідування», «Школа 
ввічливості», «Культура дозвілля»;

 – мистецького спрямування: вокальний «Голо-
сочок», «Домісольки», хоровий «Джерело», танцю-
вальний «Росинка», «Ритм», «Яблуневий цвіт», обра-
зотворчого мистецтва «Палітра», «Мистецтво рідного 
краю»;

 – військово-патріотичного спрямування: «Со-
кіл», «Джура», «Козацький гарт», «Зірниця», «Коза-
ченьки», «Патріот»;

 – екологічного спрямування: «Планета».
Позашкільні заклади району є центрами методич-

ної роботи з питань позашкільної освіти. Керівники 
гуртків беруть активну участь у методичній роботі на 
районному та обласному рівнях.

Ю. Петько та Л. Ляхович (2013/2014 н. р.), Г. Стад-
ник, Л. Пляшко (2014/2015 н. р.) є керівниками гурт-
ків Козівського БДЮТ, які стали переможцями район-
ного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник 
гуртка».

На базі Козівського БДЮТ проводяться наради з 
педагогами-організаторами навчальних закладів ра-
йону, засідання районної ради старшокласників «Па-
росток», надаються консультації керівникам гуртків 
ЗНЗ, щодо складання адаптованих програм гуртко- 
вої роботи.

Щорічно учасниками конкурсу «Керівник гурт-
ка» є працівники Козівського дитячого парку «Лісо- 
ва пісня».

На базі районного методкабінету організовано по-
стійно діючий консультаційний пункт, що здійснює 
навчання відповідальних за роботу з обдарованими 
дітьми, серед яких: планування, ведення докумен-
тації, вимог щодо підготовки до учнівських пред-
метних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослід- 
ницьких робіт.

Індивідуальні форми позакласної діяльності, що 
практикують учителі, передбачають виконання учня-
ми різних завдань: написання проектів, участь у кон-
курсах, змаганнях, олімпіадах. Учителі району, пра-
цюючи індивідуально з вихованцями, психологічно 

готують їх до наполегливої професійної діяльності  
у майбутньому. Обдаровані діти мають усвідоми-
ти, що розвинути здібності й досягти успіху можуть 
лише ті, хто готовий подолати труднощі.

405 учнів району занесено до банку даних «Об-
дарованість». Це переможці районних, учасники та 
переможці ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних дисциплін, ІІ, ІІІ етапів конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт, мистецьких 
конкурсів, турнірів, спортивних змагань.

Упродовж останніх 5 років наш район за кількіс-
тю призових місць на обласних олімпіадах входить 
до п’яти кращих районів області. У 2012/2013 н. р.  
найвищий рейтинг в області мала команда учнів 
з екології, у 2013/2014 н. р. – з української мови та 
літератури. Із 6 учасників ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад (2013/2014 н. р.) троє стали пе-
реможцями: Куціль Катерина, учениця 11 (7) класу 
Козівської гімназії – диплом ІІІ ступеня з географії 
(вчитель Я. Шкільна); Гарасівка Наталія, учениця  
9 класу Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1 – диплом 
ІІІ ступеня з правознавства (вчитель Н. Маркусь); 
Куца Марія, учениця 8 (4) класу Козівської гімназії –  
диплом ІІ ступеня з української мови та літератури 
(вчитель Л. Біла). 

На базі Козівської гімназії у 2003 р. було органі-
зовано філію Тернопільського обласного комуналь-
ного територіального відділення Малої Академії наук 
України, на базі якої у 2014/2015 н. р. у 9-ти секціях 
навчається 110 учнів. Її слухачі є щорічними учасни-
ками та переможцями Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт. За сприянням 
відділу у справах сім’ї та молоді районної державної 
адміністрації та районного методичного кабінету, від-
ділу освіти, учнівські команди Козівської гімназії (ке-
рівник Ф. Куціль) та Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів 
№ 1 (керівник І. Стасів) взяли участь у регіональному 
турнірі 14-го Кубка Тернопільської області з україн-
ських інтелектуальних ігор «Унікум» і вибороли в ко-
мандній грі «Інтелектуальна мішень»: перше місце –  
команда Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1, друге 
місце – Козівської гімназії. В індивідуальній грі «Кра-
щий ерудит» друге місце зайняла Діана Касіаді, уче-
ниця 10-А класу, а третє – Василина Легка, учениця 
10-Б класу Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1.

У 2014/2015 н. р. переможцем ІІІ етапу ХІV Все-
українського конкурсу учнівської творчості стала 
Марія Глух, учениця 10 класу Конюхівського ЗНЗ  
І–ІІІ ступенів (керівник О. Лихолат), а Юлія Фалін-
ська, учениця 11 класу Городищенського ЗНЗ І–ІІІ сту- 
пенів, нагороджена дипломом за належний рівень 
оформлення й виконання роботи.

На ІІІ етапі V Міжнародного мовно-літературно-
го конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка серед учнів 5–11 класів дипломом  
ІІ ступеня нагороджена Куца Марія, учениця 9 (5) кла-
су Козівської гімназії ім. В. Герети (вчитель Л. Біла).

Переможцями ІІІ етапу ХV Міжнародного кон-
курсу з української мови імені Петра Яцика стали: 
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Тетяна Мельникевич, учениця 8 класу Козівського 
ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1 (вчитель Г. Пасемник), диплом 
І ступеня; Ірина Скобель, учениця 11 (7) класу Козів-
ської гімназії (вчитель М. Скобель), диплом ІІ ступеня.

Дипломом лауреата Всеукраїнського історико- 
літературного конкурсу «Лицарі українського роман-
тичного світосприйняття М. Коцюбинський, С. Па-
раджанов» нагороджені Кінаш Леся та Гіджак Лілія, 
учениці Кальненського ЗНЗ І–ІІІ ступенів (вчитель 
М. Лупиніс).

В обласному заочному конкурсі робіт юних фото- 
аматорів «Моя Україно!» в номінації «Портрет» 
дип-лом ІІ ступеня здобула Олена Шевчик, учениця  
10-А класу Козівської ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1 (керів-
ник Н. Маркусь), учасниками цього конкурсу були 
ще Тетяна Проскуренко, Руслан Ціцюра, учні Козів-
ського ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 2. Христина Сонсядло, 
учениця 11 класу цього ж ЗНЗ, стала переможцем 
регіонального рівня та лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу дитячих творів «Очима дитини про бюджет 
України», а також учні стали переможцями обласного 
конкурсу «Вірші дитини для неньки України», органі-
зованого ТТБ.

У Міжнародному інтерактивному природничому 
конкурсі «Колосок» взяли участь 1453 учні з 29 ЗНЗ 
району, що становить 47,6 % від загальної кількості 
учнів, з них: 798 учнів – у першому етапі та 655 учнів 
1–11 класів із 28 ЗНЗ району – у другому етапі. Усі 
учасники отримали сертифікати та спеціальні призи.

У 2014 р. у Міжнародному математичному кон-
курсі «Кенгуру» взяли участь 424 учні з ЗНЗ району, 
у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» – 
43 учні, в Чемпіонаті з розв’язування логічних мате-
матичних задач – 34 учні, у Міжнародному конкурсі 
з інформатики «Бобер – 2014» – 35 учнів. Кількість 
учнів, які беруть участь у цих конкурсах щорічно 
збільшується.

Команда району (2 учні Козівського ЗНЗ І–ІІІ сту-
пенів № 1; 2 учні Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 2; 
1 учениця Козівської гімназії) (керівник Н. Маркусь, 
учитель правознавства Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів 
№ 1) здобула диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 
турнірі юних правознавців, що відбувся у м. Терно-
піль (10–14.10.2014 р.).

Гуртківці Козівського БДЮТ здобули перше місце 
на відкритих обласних змаганнях з картингу (керів-
ник Ю. Петько).

Команда учнів (юнаки) району зайняла перше 
місце на обласних зональних змаганнях із волейболу, 
які відбулися 15 листопада у м. Зборів. 

Щорічно у районі проводиться олімпіада «Юні 
знавці Біблії», переможці якої беруть участь у фіналь-
ному етапі, що відбувається у м. Остріг.

Департамент освіти і науки нагородив грамотами 
переможців обласного етапу Всеукраїнської турист-
сько-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 
Батьківщина – Україна». Серед них: експедиційні 
загони літературно-краєзнавчого гуртка Козівсько-
го БДЮТ за роботу «Тої слави козацької повік не  

забудем» (керівник Л. Ляхович) і драматичного – за 
роботу «Чи згадую я 33-й, чи я в 33-м живу» (керівник 
Л. Пляшко).

Департаментом освіти і науки облдержадміні-
страції оголошено подяку лауреату обласного етапу  
краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської мо-
лоді «Любіть Україну вишневу свою», в рамках Все-
українського руху «Моя земля – земля моїх батьків», 
присвяченої 200-річчю від дня народження Тара-
са Шевченка, експедиційному загону літературно- 
краєзнавчого гуртка Козівського БДЮТ за роботу 
«Милуюся тобою крізь століття і погляд твій нам 
душі окриляє».

Щорічно учні району беруть участь у туристсько-
краєзнавчому екологічному конкурсі «Посади калину» 
серед ЗНЗ та ПНЗ. Цього року грамотою департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації було нагородже-
но, як переможця, Конюхівський ЗНЗ І–ІІІ ступенів 
(керівник М. Любінецька), а також Козівський дитя-
чий парк «Лісова пісня» – за активну участь.

Тарас Кусень та Володимир Нечипорук, вихован-
ці гуртка «Народна творчість» Козівського дитячого 
парку «Лісова пісня» зайняли друге місце у фіналі 
Національного етапу VІ Міжнародного екологічного 
конкурсу «Здоров’я може бути смачним» у номінації: 
Поробка «Капелюх, повний здоров’я». Івашків Хрис-
тина, учениця 6 (2) класу Козівської гімназії, вихованка 
гуртка Козівського дитячого парку «Лісова пісня» була 
нагороджена грамотою Департаменту освіти за участь 
в обласному зльоті юних дослідників конкурсу експе-
риментально-дослідницьких робіт із природознавства 
«Юний дослідник» у номінації «Охорона здоров’я».

Щорічно в районі проводиться виставка-конкурс 
«Замість ялинки – зимовий букет». Переможцями 
обласної виставки-конкурсу стали: Василь Харонов, 
вихованець гуртка «Художнє випилювання» Козів-
ського дитячого парку «Лісова пісня» у номінації 
«Український сувенір» (робота «Шкатулка», керівник 
Г. Нечипорук); Володимир Нечипорук, Олена Оснік, 
вихованці гуртка «Народна творчість» Козівського 
дитячого парку «Лісова пісня» у номінації «Дідух, 
різдвяна атрибутика» (творча робота «Різдвяний обе-
ріг», керівник А. Нечипорук).

На базі Козівського ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1 (керів-
ник Л. Кулька, «Дивосвіт») Козівського БДЮТ (ке-
рівник Л. Пляшко) та Кривенського ЗНЗ І–ІІ ступенів 
(керівник Л. Біяк) працюють драмгуртки, що відвіду-
ють учні художньо-естетичної сфери обдарованості.

Вихованці зразкового танцювального ансамблю 
«Росинка» (керівник Г. Данилів) Козівського БДЮТ є 
щорічними учасниками та переможцями різноманіт-
них мистецьких конкурсів в Україні та поза її межами.

Юні оператори, учні Козівського ЗНЗ І–ІІІ сту-
пенів № 1, підготували відеоролик «Повертайтесь 
живими», який подарували воїнам-землякам, що бе-
руть участь в АТО, а також відеоролик «Ми – за чисту  
планету».

Традиційним у районі стало проведення у черв-
ні кожного року свята вшанування обдарованих  
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дітей, переможців олімпіад, турнірів конкурсів, зма-
гань «Обдарованість» за участю представників влади: 
голів районної державної адміністрації та районної 
ради, які вручають учням-переможцям грамоти та 
грошові нагороди. 

За результатами олімпіад, конкурсів, турні-
рів, змагань у 2014 р., з метою підтримки тала-
новитих і обдарованих дітей, Районною держав-
ною адміністрацією їм виділено грошову премію 
в розмірі 6250 гривень. Педагогічних працівників, 
які підготували переможців олімпіад нагородже-
но грамотами відділу освіти (2013/2014 н. р.), їм 
винесено подяки зі занесенням в трудову книж- 
ку (2014/2015 н. р.).

Обдаровані учні району оздоровлюються на базі 
навчальних закладів, у таборах з денним перебуван-
ням, стаціонарних оздоровчих таборах області, табо-
рах «Артек», «Молода гвардія». Гуртківці Козівського 
дитячого парку «Лісова пісня» неодноразово відпо-
чивали та оздоровлювались під час зимових канікул 
у Всеукраїнському профільному таборі «Юннат» 
(м. Київ). Оздоровчими та відпочинковими послугами 
у 2014 р. забезпечено 281 талановиту та обдаровану 
дитину району.

У районі систематично здійснюється рейтингове 
оцінювання діяльності закладів освіти за основними 

показниками навчально-виховної та методичної ро-
боти. Оцінювання діяльності вчителів та учнів є ві-
дображенням їхніх академічних, творчих досягнень. 
Воно проводиться з метою спонукання до творчої, 
пошукової активності, стимулювання до мотивації 
навчальної, соціальної, саморозвивальної активності 
учасників навчально-виховного процесу, для корегу-
вання планів діяльності навчальних закладів. Відділу 
освіти вона допомагає визначити ефективність управ-
ління закладом, оцінювати діяльність вчительського 
та учнівського колективів.

Результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах, 
турнірах, змаганнях різних рівнів аналізуються на за-
сіданнях методоб’єднань, педагогічних рад, науково-
методичній раді РМК, нарадах керівників ЗНЗ.

Щорічно у ЗНЗ району видаються накази «За ре-
зультатами діяльності з обдарованими учнями» та «За 
підсумками діяльності педагогічного колективу з об-
дарованими учнями», складаються плани навчально-
виховної діяльності з обдарованою молоддю.

На засіданні колегії відділу освіти райдержадмі-
ністрації заслухано та обговорено питання про вияв-
лення, підтримку обдарованих та талановитих дітей 
та молоді, виконання в закладах освіти району захо-
дів із відзначення Року дитячої творчості (протокол  
№ 3 від 26.06.2014 р.).


