
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 286 
 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження «Цільової програми роботи з обдарованими дітьми та 

молоддю на 2019-2021 роки» 
 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про загальну середню освіту», висновку постійної комісії сільської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, прав людини, 

законності, депутатської діяльності сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити «Цільову програму роботи з обдарованими дітьми та 

молоддю на 2019-2021 роки» (далі – Програма), що додається. 

2. Головному бухгалтеру Лука-Мелешківської сільської ради (Шило В.М.) 

передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми. 

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту (Войціцька Т.Б.) щороку 

інформувати сільську раду про стан виконання заходів реалізації «Цільової 

програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю  на 2019-2021 роки». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, прав 

людини, законності, депутатської діяльності (Гричина Н.М.) 

 

 

 

Голова сільської ради                                                            Володимир Сич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Додаток 1 

до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№286 від 21.12.2018 року 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

Лука-Мелешківської сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цільова програма  

роботи з обдарованими дітьми та молоддю  

на 2019-2021 роки» 
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Пояснювальна записка 
 

За умови реформування системи національної освіти, піднесення ролі 

творчої особистості в суспільстві своєї актуальності не втрачає проблема 

роботи з обдарованими та здібними дітьми. Перспективним шляхом її 

розв'язання є організація такого педагогічного процесу, який застосовує 

методику пошуку та відбору обдарованих та здібних учнів і створює умови для 

розвитку їх природно творчого потенціалу. 

Сучасний етап системи освіти характеризується її розмаїттям: вона є 

традиційною і водночас має інноваційні елементи, вона передбачувана і разом з 

тим - суперечлива, спрямована на розвиток особистості та на задоволення її 

інтересів. Утверджуються нові стандарти мислення, поведінки людини, 

майбутня доля України пов'язується з високим інтелектом народу, його 

віковічною мудрістю. Актуальність вироблення продуктивної освітянської 

політики щодо створення умов для навчання талановитої молоді є очевидною і 

виявляється як у цілому в державі, так і на місцевому рівні. 
 

«Цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2019-

2021 роки» (далі – Програма)  спрямована на створення системи роботи із 

здібними та обдарованими дітьми у закладах загальної середньої та дошкільної    

освіти Лука-Мелешківської сільської ради, орієнтована на комплекс психолого-

педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів. 

Діяльність реалізації програми розглядається в контексті загального 

розвитку освіти визначеного Законом України «Про освіту», Законом України 

«Про загальну середню освіту», Указом Президента України від 30 вересня 

2010 року №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді», «Обласної  цільової  програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2018-2020 р.р. 

Програма зорієнтована на різні вікові рівні: дошкільний, молодший 

шкільний, підлітковий, старшокласників. Впровадження програми передбачає 

тісну співпрацю всіх учасників освітнього процесу: працівники дошкільних 

закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, організацій, 

громадськості, органів місцевої влади, наукових установ та ін.  

Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з 

інноваційними процесами, оновлення змісту та форм організації освітньої 

діяльності, постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

удосконалення їх творчого потенціалу. 

Програма має відкритий характер, може коректуватися, конкретизуватися, 

змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження 

програми не виключає також реалізацію інших програм і проектів, може 

синтезуватися та інтегруватися з ним. 

Мета програми - науково-методичне, психолого-педагогічне забезпечення 

ефективного функціонування розгалуженої системи роботи з обдарованими і 

здібними дітьми та молоддю шляхом створення умов для їх інтелектуального, 

творчого, духовного, фізичного розвитку. Відпрацювання, розробка, 

налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів та 

технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих 



дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, її соціального 

захисту. 

Для досягнення мети Програми потрібно : 

- розробити і запровадити ефективні форми роботи з талановитими, 

обдарованими дітьми з метою виявлення пошуку та відбору обдарованих та 

здібних учнів; 

- створити «портфоліо» обдарованих дітей громади, поповнювати дані 

персоніфікованого банку обдарованих дітей; 

- створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про 

вчителів, працівників закладів дошкільної освіти, керівників гуртків, 

спортсменів, народних умільців, які результативно працюють з обдарованими 

дітьми та вивчати їх позитивний досвід; 

- популяризувати здобутки обдарованих дітей через засоби масової 

інформації; 

- проводити  роботу по виявленню, підтримці  та супроводу обдарованих 

дітей  

серед дітей з особливими освітніми потребами; 

- виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально 

незахищених категорій. Забезпечувати їх участь у конкурсах, фестивалях, 

заходах; 

- здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою 

удосконалення мережі гуртків, клубів, студій, які діють як на базі закладів 

освіти, так і при позашкільних установах; 

- сприяти участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, 

науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, фестивалях і 

конкурсах. 

Програма розрахована на 3 роки з 2018 по 2021 роки. 
 

Основними завданнями  Програми є: 

-  задоволення потреб суспільства у становленні й розвитку творчих,  

   активних, обдарованих учнів та вихованців; 

-  підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з здібними,  

   обдарованими та талановитими дітьми; 

-   забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення  

   особистості, формування її інтелектуального потенціалу; 

-  визначення психологічного та педагогічного змісту освітнього процесу для     

   талановитих та здібних учнів;  

-  визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть  

   розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків; 

- підвищення соціального статусу обдарованих дітей  та їх наставників; 

- підвищення рейтингу закладів освіти громади на рівні області та держави. 
 

 

Принципи реалізації Програми 
 

 Гуманізм. 

 Послідовність у діях усіх учасників програми. 

 Системність у роботі із творчо обдарованими учнями. 

 Природо відповідність – урахування вікових, індивідуальних особливостей 

дитини. 



 Об‘єктивність і науковість інформації, що використовується. 

 Єдність поваги і вимогливості до особистості учня. 

 Саморозвиток особистості. Формування навичок самостійного оволодіння 

навчальною інформацією. 

 Свобода вибору особистості. 

 Концентрація зусиль на дитині, яка вчиться. 

 Неперервність розвитку професійного рівня учителя, який працює з цією 

категорією учнів. 
 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах 

видатків, передбачених на відповідну мету у бюджеті, а також за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді та спорту                                                    Т.Б.Войціцька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Програми  

«Цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

 на 2019-2021 роки» 

 

1. Назва програми: Цільова програма роботи з обдарованими дітьми та 

молоддю на 2019-2021 роки.  

2. Державний замовник:  Лука-Мелешківська сільська рада 

3. Розробник програми: відділ освіти, культури, молоді та спорту Лука-

Мелешківської сільської ради 

4. Виконавці програми: відділ освіти, культури, молоді та спорту Лука-

Мелешківської сільської ради, заклади загальної середньої та дошкільної освіти 

об’єднаної територіальної громади. 

5. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування», 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту».  

6. Мета програми: відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження 

ефективних науково-методичних засобів та технологій пошуку, навчання, 

виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для 

гармонійного розвитку особистості, її соціального захисту. 

7. Очікувані результати: Програма забезпечить удосконалення системи 

виявлення, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і 

талановитих учнів в громаді, а це:  

7.1. підвищення у школярів інтересу до знань, наукового пошуку, 

дослідницької роботи; 

7.2. збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних 

змагань. 

7.3. розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей, 

педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей та 

учнів. 

7.4. підвищення рівня професійної  компетентності педагогів у визначенні 

технологій навчання і виховання. 

8. Термін реалізації програми:  2019-2021 роки. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми: в т.ч. бюджет сільської ради:  

                             2019р. –   55500 тис. грн.  

                             2020р. –   73500 тис. грн. 

                             2021р. –   73500 тис. грн. 

10. Координатор програми: відділ освіти, культури, молоді та спорту Лука-

Мелешківської сільської ради 

11. Контроль за виконанням: постійна комісія сільської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, прав людини, законності, депутатської 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 



Основні заходи щодо забезпечення виконання   

Програми «Цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

на 2019-2021 роки» 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Відповідальні 

виконавці 

Час 

реалізації 
 

1. Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного  

забезпечення педагогічних працівників 
 

1. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, вивчення 

та узагальнення передового 

педагогічного досвіду з питань 

розвитку обдарованої особистості  

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту (курси) 

Постійно 

2. Сприяння спрямуванню роботи 

закладів освіти на впровадження в 

освітній процес інноваційних 

технологій, форм, методів, 

прийомів навчання і виховання 

обдарованих дітей та молоді 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту (інноваційні 

курси) 

Постійно 

3. Інформування закладів загальної 

середньої освіти про умови 

проведення Міжнародних, 

Всеукраїнських, міжрегіональних, 

обласних інтелектуальних і творчих 

конкурсів, змагань  

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту  

Постійно   

4. Організація роботи творчих груп  

педагогічних працівників  з метою 

впровадження єдиного підходу до 

визначення критеріїв відбору 

обдарованих дітей 

Практичні психологи 

педпрацівники, 

керівники закладів 

освіти 

з 2019 р. 

5. Забезпечити   підвищення фахового 

рівня  педагогічних працівників 

шляхом залучення їх до участі  у 

міжнародних програмах, 

конференціях, семінарах, тренінгах 

різного рівня з питань роботи з 

обдарованими дітьми 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту (поїздки на 

семінари, 

конференції) 

Постійно 

6. Організовувати  та  проводити  

семінари, консультації, «круглі 

столи» та інші форми методичної 

роботи для дітей та  батьків з 

проблем розвитку здібностей та 

задатків дітей у закладах освіти 

Керівники закладів 

освіти 

Постійно 

7. Організовувати  семінари, відділ освіти, Постійно 



семінари-практикуми, круглі столи, 

майстер-класи для вчителів з 

питань інноваційних методів 

роботи з обдарованими дітьми та 

учнями  

культури, молоді та 

спорту 

8. Створення консультпунктів для 

роботи  з обдарованими дітьми в 

опорному закладі освіти освітнього 

округу 

Керівник  опорного 

закладу 

З 2019 р. 

9. Забезпечити  педагогічних 

працівників, які працюють з 

обдарованими дітьми, 

нормативними, інструктивними, 

методичними та інформаційними 

документами 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

10. Здійснювати співпрацю з закладами 

вищої освіти в напрямку роботи з 

обдарованими  дітьми 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Постійно 

11. Створити власну систему 

стимулювання вчителів за призові 

місця в конкурсах, предметних 

олімпіадах. Відзначення 

педагогічних працівників, які 

мають призерів олімпіад, 

конкурсів-захистів МАН, турнірів, 

спартакіад, змагань, конкурсів 

учнівської творчості районного, 

обласного, Всеукраїнського та 

Міжнародного рівнів грамотами, 

подяками, грошовими преміями 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

 

2. Система пошуку обдарованих дітей 
 

1. Поповнювати  дані 

персоніфікованого банку 

обдарованих дітей 

Заклади освіти Постійно 

2. Здійснювати  психолого-

педагогічний  супровід та 

соціальний патронаж  обдарованих 

дітей. Системне визначення рівня 

обдарованості й інтелекту дітей за 

комплексною системою-методикою 

багатомірної оцінки із залученням 

працівників психологічної служби  

Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

Постійно 

3. Проводити апробацію методик і 

програм, спрямованих на виявлення 

та розвиток здібностей та нахилів 

обдарованих вихованців ЗДО та 

Керівники  закладів 

освіти 

Постійно 



учнів ЗЗСО 

4. Впроваджувати в практику  

систему  ранньої  і поетапної 

діагностики та своєчасного 

виявлення обдарованих дітей 

Керівники закладів 

освіти/практичні 

психологи  

Постійно 

5. Передбачати в закладах загальної 

середньої та дошкільної освіти 

посади практичних психологів та 

соціальних педагогів згідно з 

нормативною чисельністю 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

6. Проводити  роботу по виявленню, 

підтримці  та супроводу 

обдарованих дітей серед дітей з 

обмеженими особливими 

потребами 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

7. Виявляти та підтримувати 

обдарованих дітей, які належать до 

соціально незахищених категорій. 

Забезпечувати їх участь  у 

конкурсах, фестивалях, заходах 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Постійно 

             

3. Навчання, виховання, розвиток обдарованих дітей та молоді 
 

1. Координація діяльності закладів 

освіти з питання науково-

дослідницької діяльності 

 відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Постійно 

2. Здійснення контрольно-аналітичної 

діяльності результатів роботи з 

обдарованими учнями 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

3. Забезпечити  проведення 

інтелектуально-творчих конкурсів, 

олімпіад  для учнів початкової 

школи 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

4. Розробити план заходів з 

удосконалення роботи з 

обдарованими дітьми у всіх 

закладах освіти 

Керівники закладів 

освіти 

З 2019 р. 

5. Впровадити в практику участь 

дітей у Інтернет – олімпіадах та 

Інтернет-конкурсах  

Керівники закладів 

освіти 

Постійно 

6. Урізноманітнити діяльність 

районної філії МАН. Забезпечити 

участь конкурсантів в ІІ та ІІІ 

етапах конкурсу-захисту робіт  

МАН 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

освіти 

Постійно 

7. Залучати школярів до науково-

дослідницької, пошукової та 

проектної діяльності 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

Постійно 



освіти 

8. Організація та проведення 

конкурсів: читців-декламаторів, 

виконавців народної пісні,  

виконавців естрадної пісні,  на 

кращий вірш, прозовий твір, 

малюнок; свята хореографії, 

фестивалю  театрального мистецтва 

приурочених до визначних 

державних подій та свят 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

освіти 

Постійно 

9. Організація та проведення 

Всеукраїнських предметних 

олімпіад з базових дисциплін 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

освіти 

Постійно 

10. Організація  роботи Школи лідерів 

учнівського самоврядування 

спільно з КЗ «Вінницьким 

районним Будинком дитячої та 

юнацької творчості» 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

освіти 

Постійно 

11. Організація та проведення науково-

практичних конференцій для учнів 

малокомплектних сільських шкіл в 

рамках роботи освітнього округу 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

освіти 

Постійно 

12. Забезпечення інтелектуального, 

творчого, духовного розвитку учнів 

за допомогою масових форм 

роботи: предметних тижнів, лекцій, 

бесід, дискусій, доповідей, 

нестандартних уроків, 

факультативів, гуртків, ігрових 

тренінгів, турнірів, знавців наук, 

фестивалів, брейн-рингів, 

спортивних змагань та ін. 

 

Заклади освіти  Постійно 

13. Впровадити в експериментальній 

формі створення «портфоліо» 

обдарованих дітей 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

освіти 

З 2019 р. 

14. Популяризувати здобутки 

обдарованих дітей через місцеві 

ЗМІ, фахові видання 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

освіти 

З 2019 р. 

 

4. Удосконалення  матеріально-технічної бази закладів освіти 
 

1. Модернізувати обладнання закладів 

загальної середньої та дошкільної 

освіти з метою створення умов для 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2020 р. 



роботи з обдарованими  дітьми 

2. Зміцнювати спортивну базу 

закладів освіти 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

3. Продовжити здійснення 

комп'ютеризації та під'єднання до 

мережі Інтернет заклади 

дошкільної та загальної середньої 

освіти, шкільні бібліотеки 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

 

5. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей 
 

1. Здійснювати виплати стипендій 

обдарованим учням за особливі 

досягнення в галузі науки, освіти, 

мистецтва, спорту та громадську 

активність.  

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

 

З 2019 р. 

2. Проводити  роботу серед учнів з 

підготовки робіт на отримання 

грантів Президента України, 

обласної ради, відповідних фондів 

для обдарованої молоді 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

 

6. Організаційно-методичне забезпечення роботи  

з обдарованими дітьми та молоддю 
 

1. Контроль за формуванням у 

закладах освіти груп з поглибленим 

і профільним вивченням, 

орієнтованим на високий рівень 

засвоєння матеріалу, сприяння 

ефективному функціонуванню 

факультативів, гуртків  

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Постійно 

2. Організація  мережі закладів освіти 

в освітньому окрузі з поглибленим і 

профільним вивченням навчальних 

предметів 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

З 2019 р. 

3. Контроль за розприділенням 

коштів на виконання  даної 

програми на 2019-2021 роки». 

відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перелік основних заходів і завдань Програми,   

що потребують фінансування 
 

 

 

№ 
з/п 

 

 

Найменування заходу 

Прогнозований 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 
(грн.) 

В тому числі за роками 

(грн.) 

2019 2020 2021 

1. Забезпечити   підвищення 

фахового рівня  педагогічних 

працівників шляхом залучення 

їх до участі  у міжнародних 

програмах, конференціях, 

семінарах, тренінгах різного 

рівня з питань роботи з 

обдарованими дітьми (оплата 

відряджень та проїзд) 

1500 500 500 500 

2. Популяризувати здобутки 

обдарованих дітей через місцеві 

ЗМІ  

х х х х 

3. Підтримка  обдарованих дітей, 
які належать до соціально 
незахищених категорій. 
Забезпечувати їх участь  у 
конкурсах, фестивалях, заходах 
(оплата проїзду та харчування) 

х х х х 

4. Проведення масових свят для 
обдарованих дітей «Діамантове 
намисто» за номінаціями: 
«Переможці Всеукраїнських, 
обласних, районних конкурсів», 
«Переможці предметних 
олімпіад», «Кращий спортсмен» 
та ін. номінації (подарунками, 
грамотами, подяками, квітами) 

15000 5000 5000 5000 

5. Зміцнення спортивної  бази 
закладів загальної середньої 
освіти 

50000 10000 20000 20000 

6. Фінансування участі у районних 
конкурсах: читців-декламаторів, 
виконавців народної пісні,  
виконавців естрадної пісні,  на 
кращий вірш, прозовий твір, 
малюнок; свята хореографії, 
фестивалю  театрального 
мистецтва, конкурсів 
тематичних агітбригад 
приурочених до визначних 
державних подій та 
свят:(нагородження переможців 
подарунками, грамотами, 

11000 1000 5000 5000 



витрати на проїзд)  

7. Супровід обдарованих дітей для 
участі у обласних та  
Всеукраїнських та Міжнародних 
олімпіадах, турнірах, конкурсах. 

3000 1000 1000 1000 

8. Виплата стипендій обдарованим 
учням за особливі досягнення в 
галузі науки, освіти, мистецтва, 
спорту та громадську 
активність. 

90000 30000 30000 30000 

9. Відзначення педагогічних 
працівників, які мають призерів 
олімпіад, конкурсів-захистів 
МАН, турнірів, спартакіад, 
змагань, конкурсів учнівської 
творчості, обласного, 
Всеукраїнського та 
Міжнародного рівнів: (виплата 
одноразової премії на святі 
«Діамантове намисто») 

32000 8000 12000 12000 

 Всього: 202500 55500 73500 73500 

 

 

9. Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2019-2021 роки 

тис. грн. 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг 

фінансування 

В т.ч. за роками виконання: 

2019 2020 2021  

Державний бюджет     

Бюджет сільської 

ради 

202500 55500 73500 73500 

Інші джерела 10500 4500 3000 3000 

Всього 213000 60000 76500 76500 
                
 

 


