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Анотація.
У розділі «Я – обдарована особистість» автор статті розповідає про досягнення Лисівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів. Лисівська загальноосвітня школа Покровського району в Донецькій області – це звичайна сіль-
ська школа технологічного спрямування, з невеликою кількістю учнів, де з початкової ланки впродовж усього навчання 
педагогічний колектив розвиває творчі здібності дітей-інтелектуалів. До шкільного банку обдарованих дітей внесено 
дев’ятеро учнів, які не лише мають високий рівень досягнень, а й беруть найактивнішу участь у районних, обласних, 
Всеукраїнських конкурсах і посідають призові місця.

Ключові слова: обдарованість; обдарований учень; предметні олімпіади; фестивалі; сільська школа.
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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Фото 1. Ігор Різник, учень 11 класу –  
президент дитячого самоврядування «Гуран»

Лисівська загальноосвітня школа Покровсько-
го району в Донецькій області – це звичайна сіль-
ська школа технологічного спрямування, з не-
великою кількістю учнів, де з початкової ланки 
впродовж усього навчання педагогічний колектив 
розвиває творчі здібності дітей- інтелектуалів. 
До шкільного банку обдарованих дітей внесено 
дев’ятеро учнів, які не лише мають високий рі-
вень досягнень, а й беруть найактивнішу участь 
у районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах 

і посідають призові місця. Двоє з них вибороли 
можливість отримувати стипендію райдержадмі-
ністрації за успіхи в навчанні та перемогли в кон-
курсах на ІІ–ІV рівнях. Серед них Ігор Різник – 
випускник 11 класу, гордість цього освітнього 
закладу та герой нашої статті.

У 2009 р. Ігор прийшов до 1 класу й одразу 
стало зрозуміло, що це здібна до навчання дити-
на. Завдяки творчій професійній діяльності вчи-
теля початкових класів Олени Миколаївни Бабі-
ченко та підтримці батьків, Євгена Петровича та 
Катерини Григорівни, які доклали значних зусиль 
зберегти бажання сина навчатися, а також клопіт-
кій роботі вчителів- предметників у подальшому, 
Ігор сьогодні, може з упевненістю сказати: «Я – 
творча особистість!».

За період навчання в школі Ігор Різник не 
лише не втратив бажання навчатися, а й довів, що 
отримує від навчання задоволення. Хлопець є по-
стійним учасником предметних олімпіад. Він не-
одноразово ставав переможцем районного етапу 
з української мови та літератури, історії, трудо-
вого навчання, а у 2019 –2020 навчальному році 
став учасником ІІІ- го етапу з географії. Щороку 
Ігор отримує похвальні листи за високі досягнен-
ня, а після завершення 9 класу отримав свідоцтво 
з відзнакою. 
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Фото 2. Директор школи С.Б. Міщенко  
вручає свідоцтво з відзнакою

Фото 3. 10 клас. Останній дзвоник (2019 р.)

Ще з початкової школи Ігор є активним учас-
ником позакласних, позашкільних заходів, різно-
манітних конкурсів. З року в рік він став пере-
можцем: ІІ-го (районного) етапу Міжнародного 
конкурсу знавців української мови імені Петра 
Яцика та Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка, а у 2016, 2017 рр. був запроше-
ний і брав участь у ІІІ-му (обласному) етапі.

Ігор віддає перевагу суспільно-гуманітарним 
предметам. Він став переможцем V-го Всеукраїн-
ського конкурсу есе «Я – європеєць». Серед ор-
ганізаторів цього заходу: Посольство Литовської 
Республіки в Україні; Міністерство культури 
України; Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація «Серце до серця». На цей конкурс 
було надіслано понад 6 тисяч робіт. У конкурсі 
взяли участь представники 18 областей України. 
Донецьку область представляли 6 конкурсантів, 
а Покровський район – Ігор Різник.

Фото 4. Церемонія нагородження Ігоря  
головою правління Всеукраїнської молодіжної  

Громадської організації «Серце до серця»  
Павлом Горіновим (м. Київ)

Ігор також є переможцем ІV- го Всеукраїнсько-
го (ХІV-го Всекримського) конкурсу учнівської 
та студентської творчості «Змагаймось за нове 
життя!», присвяченого Лесі Українці. Номінація 
аудіовізуальний твір – диплом І- го ступеня. Уч-
нівський колектив обрав Ігоря капітаном район-
ної команди «Крила». Команда виборола ІІ- ге 
місце в обласному національно- патріотичному 
квесті «Знай і люби свій край».

Фото 5. Команда «Крила» з учителями- 
наставниками (І.О. Деркач та Н.А. Мачихіна)

Різник Ігор є президентом дитячого самовря-
дування «Гуран», входить до складу Районної 
ради учнів старших класів, голова комісії «Парт-
нерські зв’язки». Його, як і інших учнів нашої 
школи, хвилює актуальне на сьогодні питання 
захисту навколишнього середовища. Він висту-
пав із доповіддю на конференції «Береже пам’ять 
село», а також був делегатом на районних, облас-
них, Всеукраїнських фестивалях «Екологічними 
стежками рідної України». 

Сьогодні Ігор наполегливо готується до 
ЗНО, адже попереду важливий крок – зробити  
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правильний вибір для майбутнього життя. Він дя-
кує друзям за підтримку, вчителям – за отримані 
знання, а батькам – за розуміння.

Фото 6. Районне свято «Майбутнє України».
Родина Ігоря Різника та  

вчитель- наставник О.М. Ємець

Сторінки зі шкільного життя
президента дитячого самоврядування «Гуран»

Фото 7. Районна конференція  
«Береже пам’ять село»

Фото 8. Музей козацької слави.
с. Виграїв,  

Корсунь-Шевченківський р-н, 
Черкаська обл. 

Фото 9, 10. Делегати Всеукраїнського фестивалю
«Екологічними стежками рідної України»

Фото 11. День самоврядування. Директор школи

Фото 12. Ігор і Владислав Різники.  
Привітання зі святом

Yemets Olena. Our Educational Institution is 
Proud of Creative Personalities.

Summary.
In the section “I Am a Gifted Person” the author 

informs about the achievements of Lysiv secondary 
school of I–III degrees. Lysiv Secondary School of 
Pokrovsky District in Donetsk Region is an ordinary rural 
school of technological direction, with a small number of 
students, where the teaching staff develops the creative 
abilities of children-intellectuals from the primary level 
throughout the training. The school bank of gifted children 
includes nine students who not only have a high level of 
achievement, but also take the most active part in district, 
regional, All-Ukrainian competitions and win prizes.
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The article is also dedicated to a talented young 
man – Igor Riznyk, a graduate of 11th grade. The boy is 
a regular participant in subject competitions, repeatedly 
became the winner of the district stage in Ukrainian 
language and literature, history, labor training, and in 
the 2019–2020 academic year became a participant in 
the third stage in geography. Every year Igor receives 
letters of commendation for high achievements, and for 
the ninth grade he received a Certificate of Honor.

Igor Riznyk is the president of the Guran Children's 
Self-Government, a member of the District Council of 
Senior Students, and the chairman of the Partnership 
Commission. He, like other students of our school, is 
concerned about the current issue of environmental 
protection. He made a report at the conference “The 
Village Keeps Memory”, was a delegate to the district, 
regional, All-Ukrainian festivals “Ecological Trails of 
Native Ukraine.”

Today, Igor is persistently preparing for the 
independent external evaluation, because an important 
step is ahead – to make the right choice for the future 
life. He thanks friends for their support, teachers for their 
knowledge, and parents for their understanding.

Key words: talent; gifted student; subject Olympiads; 
festivals; rural school.

Емец Е.Н. Наше учебное заведение гордится 
творческими личностями.

Аннотация.
В разделе «Я – одаренная личность» автор 

статьи рассказывает о достижениях Лисовский об-
щеобразовательной школы I –III степеней. Лисовс-
кий общеобразовательная школа Покровского района 
в Донецкой области – это обычная сельская школа 
технологического направления, с небольшим коли-
чеством учеников, где начального звена в течение 
всего обучения педагогический коллектив развива-
ет творческие способности детей- интеллектуалов. 
К школьному банка одаренных детей внесены девять 
учеников, которые не только имеют высокий уровень 
достижений, но и принимают активное участие в 
районных, областных, Всеукраинских конкурсах и за-
нимают призовые места.

Ключевые слова: одаренность; одаренный уче-
ник; предметные олимпиады; фестивали; сельская 
школа.

Редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та  
педагогічний колектив Лисівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів,  

Покровської районної ради Донецької області та  
батьки бажають Ігорю Різнику подальших перемог, натхнення,  

успіхів у майбутній життєтворчій діяльності, а також здійснення мрій,  
щоб вогник любові до творчості завжди яскраво палав, надихаючи до нових звершень.


