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Програма 

 розвитку творчого, інтелектуального, духовного і 

фізичного потенціалу молоді 

на  період 2020 -2021 роки 

 
I. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти  Підволочиської 

селищної  ради  

2. Дата,номер і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про розроблення 

програми 

 Лист Підволочиської 

селищної ради від 01.11.2019 

р.№03-1258\05-07 

3. Розробник програми Відділ освіти Підволочиської 

селищної  ради  

4. Співрозробники програми  Методичний кабінет відділу 

освіти 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти  Підволочиської 

селищної  ради 

6. Учасники програми Відділ освіти, методичний 

кабінет; заклади загальної 

середньої освіти 

7. Етапи виконання програми    2020-2021  рр. 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 

програми /для комплексних програм/ 

   Відділ освіти Підволочиської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми 

    170  тис. грн. 

 

 

II. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма 

Обдаровані діти – майбутнє нашої держави, її інтелектуальна еліта, 

гордість і честь України. Ідея розвитку природних здібностей дитини, 

розкриття її творчості водночас відповідає інтересам школяра, суспільства, 

загальнодержавним запитам. Забезпечуючи право кожної людини бути 

індивідуальністю, освіта має надати дитині можливість рухатися своїм 

шляхом у процесі навчання. 

Слід зазначити, що в   методичному кабінеті сформована певна система 

роботи з творчою і обдарованою молоддю. Проте потребує активізації робота 

зі створення умов для творчого самовдосконалення та самовираження перш 

за все сільської молоді.  

 Програма спрямована для реалізації державної політики у сфері 

створення сприятливих умов для виявлення, навчання, виховання і 

самовдосконалення обдарованої молоді, створення умов для її гармонійного 

розвитку, застосування її здібностей в Україні, а також залучення 

педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю на 2020 -2021 

роки. 
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III. Мета Програми 

Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої молоді  

шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і 

фізичного розвитку,створення єдиного інформаційно-навчального простору 

для розвитку і підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді. 

Основними завданнями Програми є:  

 - визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою 

молоддю; 

- підвищення ефективності науково-методичного супроводу роботи з 

обдарованою учнівською молоддю, 

-  забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання,виховання і 

підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді як важливого чинника 

формування умов для становлення особистості,збереження і розвитку 

потенціалу нації, 

  - залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою 

задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою 

молоддю; 

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників; 

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування,закладів загальної середньої освіти, громадських 

організацій з питань розвитку та підтримки  обдарованої молоді; 

- зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів загальної 

середньої освіти та закладів позашкільної  освіти для роботи з обдарованою і 

талановитою учнівською молоддю, 

-  удосконалення системи матеріального стимулювання педагогів за 

результатами роботи з обдарованими дітьми  

    

 IV. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування 

   Виконання Програми здійснюється за такими напрямами: 

- систематичне поповнення   банку даних про обдаровану молодь; 

- розширення мережі закладів загальної середньої освіти  для апробації та 

запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання 

обдарованої молоді; 

- забезпечення ефективної діяльності  закладів загальної середньої освіти і   

закладів позашкільної освіти з метою створення умов для розвитку 

особистості; 

- залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності із створенням у закладах загальної 

середньої освіти гуртків, філій МАН, що працюють з обдарованою молоддю; 

- забезпечення участі обдарованої молоді в інтелектуальних і творчих 

змаганнях,  предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, турнірах 

і фестивалях; 

- популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи 

педагогічних працівників; 
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- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою 

молоддю; 

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її 

наставників; 

- розробка і реалізація програм розвитку кожного окремого навчального 

закладу /гімназії,закладів загальної середньої освіти з поглибленим та 

профільним вивченням окремих предметів. 

З цією метою відділ освіти  Підволочиської селищної ради: 

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання 

Програми; 

- бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення 

нормативно-правової бази Програми; 

- сприяє консолідації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування,закладів загальної середньої освіти, установ та 

організацій у роботі з обдарованою молоддю; 

- створює умови для забезпечення  доступу обдарованої молоді із 

сільської місцевості до якісної освіти у гімназії та  закладах позашкільної 

освіти, 

- сприяє щорічному проведенню  семінарів педагогічних працівників з 

проблем виявлення, розвитку і підтримки обдарованої молоді; 

- сприяє налагодженню зв’язків з міжнародними організаціями та 

установами, робота яких спрямована на виявлення, навчання, розвиток і 

підтримку обдарованої молоді. 

Реалізацію   Програми з обдарованою молоддю на 2020-2021 роки 

планується здійснити за рахунок загальних бюджетних призначень 

виконавців та інших джерел, передбачених чинним законодавством. 

V. Ресурсне забезпечення програми 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Усього витрат (тис. гривень) на виконання Програми 

2020 рік 2021  рік  

Обсяг ресурсів  

бюджету, усього 

 85 тис. грн.  85 тис. грн.    

  

 

VІ. Очікувані  результати, ефективність Програми: 

Виконання Програми дасть змогу: 

-  створити регіональну систему пошуку,розвитку та підтримки обдарованої 

молоді, 

- забезпечити розвиток особистості кожного учня відповідно до його 

природних нахилів і здібностей; 

- створення умов для розвитку учнів під час навчального процесу та в 

позаурочний час; 

- консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, навчальних закладів у роботі з обдарованою 

молоддю; 
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- створити умови для забезпечення доступу обдарованої молоді із сільської 

місцевості до якісної освіти ,  

- підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення 

педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованою молоддю; 

- підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників з 

визначення методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання; 

- розширити інформаційно-аналітичний банк даних „Обдарованість”; 

- розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних 

працівників, які працюють з нею. 

 

   

VІІ. Напрями діяльності та заходи з виконання  Програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2020-2021 роки 

 
№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності /пріоритетні 

завдання/ 

Строк 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 
Орієнтовн

і обсяги  

фінансува

ння 

(вартість), 

тис.грн. 

Виконавці Очікуваний 

результат 

Перелік заходів 

програми 

1  Підвищення рівня 

науково-методичного 

забезпечення 

педагогічних 

працівників 

     

1.1. Розширити банк 

діагностичних методик, 

спрямованих на 

виявлення обдарованої  

молоді, визначення 

інтелектуального рівня 

розвитку вікових груп 

учнів 

2020-2021 

рр. 

Без 

 фінансування 
  

Методкабінет 

Розширить 

можливості 

педагогічних 

працівників у 

застосуванні 

методики 

виявлення 

обдарованих 

дітей та 

молоді 

1.2.  Здійснити психолого-

педагогічний  супровід 

та соціальний патронаж  

обдарованих дітей  

2020- 2021 

рр. 

Без 

 фінансування 
 Методкабінет Сприятиме 

впровадженню 

психологічної 

науки у роботі з 

обдарованими 

учнями 

1.3.  Створити  електронний 

каталог літератури з 

питань роботи з 

обдарованою молоддю 

 2020-2021 

рр. 

Без 

 фінансування 
  

Методкабінет 

Сприятиме 

ефективному 

застосуванню 

бібліотечного 

фонду з 

проблем 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

1.4. Здійснити моніторинг 

стану здоров’я 

обдарованих дітей 

2020-2021 

рр. 

Без 

 фінансування 
  

Методкабінет 

Дасть 

можливість 

відстежити 

динаміку стану 
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здоров я 

обдарованих 

дітей 

1.5. Здійснити моніторинг 

результативності участі 

учнів у  Всеукраїнських 

олімпіадах,конкурсах 

,спортивних змаганнях  

2020-2021 

рр. 

Без  

фінансування 
  

Методкабінет 

Дасть 

можливість 

відстежити 

динаміку 

результативнос

те участі учнів 

в олімпіадах 

,конкурсах, 

тощо 

1.6.   Організувати практику 

проведення  семінарів-

практикумів вчителів-

предметників  з обміну 

досвідом роботи 

педпрацівників з 

обдарованими дітьми  

За окремим 

графіком 

Без 

фінансування 
  

Методкабінет 

Забезпечить 

виявлення  

майстерного 

досвіду 

роботи та 

поширення 

його в межах  

ОТГ 

1.7. Провести  семінар 

керівників  ЗЗСО 

« Формування 

мотивації професійного 

зростання педагогів у 

роботі з обдарованими 

учнями в умовах 

НУШ»  

2020 -2021 

рр.  

Без 

фінансування  
 

 . 

 

Методкабінет 

Забезпечить 

обмін 

досвідом 

роботи 

директорів 

шкіл з питань 

підвищення 

педагогічної 

майстерності 

вчителів у 

роботі з 

обдарованим

и дітьми 

1.8. Підготувати до друку і 

видати  методичний 

вісник «З вірою в 

майбутнє» 

2020 -2021 

рр. 

  Без 

 фінансування 
  

Методкабінет 

Сприятиме 

популяризації 

обдарованих 

дітей 

1.9. Видати альманах 

творчих портретів 

педагогів, які 

результативно 

працюють з 

обдарованими дітьми 

2020 -2021 

рр. 

   Без  

фінансування 
  

Методкабінет 

Сприятиме 

популяризації 

досвіду 

вчителів 

1.1

0. 

 Продовжити  роботу з 

Підволочиською 

гімназією  ім. Івана 

Франка за програмою 

В.О. Киричука 

2020 -2021  

рр. 

Без 

 фінансування 
 Методкабінет  

1.1

1. 

 Поповнювати 

інформаційно-

ресурсний банк даних 

вчителів,що мають 

систему роботи з 

обдарованою молоддю.  

2020-2021 

рр. 

Без 

 фінансування 
 Методкабінет Дасть 

можливість 

популяризува

ти досвід 

роботи 

вчителів з 

питань 

роботи з 
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обдарованою 

молоддю 

2  Виявлення 

обдарованої молоді і 

створення умов для її 

розвитку 

           

2.1. Поповнити 

інформаційний банк 

обдарованих дітей із 

різних напрямів 

діяльності 

2020-2021 

рр. 

Без 

 фінансування 
  

Методкабінет 

 

2.2. Продовжити роботу 

Школи лідерів 

учнівського 

самоврядування 

2020-2021 

рр. 

Без  

фінансування 
 Методкабінет

  

 

2.3. Організувати роботу з 

виявлення та підтримки 

дітей з особливими 

потребами 

2020-2021 

рр. 

Без 

 фінансування 
 Методкабінет 

шкільні 

психологи 

Дасть 

можливість 

виявити 

обдарованих 

дітей з 

особливими 

потребами 

2.4. Забезпечити 

проведення учнівських 

олімпіад з навчальних  

дисциплін, турнірів, 

конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких 

робіт  

2020-2021 

рр. 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців  

Відповідно 

до 

затвердже

них 

кошторисі

в 

Відділ освіти, 

методкабінет   

Дасть 

можливість 

виявити 

обдарованих 

дітей серед 

учнівської 

молоді 

2.5. Сприяти виявленню 

обдарованої молоді 

засобами створення 

ефективної системи до 

профільної підготовки 

учнів 8-9 класів 

2020-2021 

рр. 

Без  

фінансування 

 Відділ освіти, 

методкабінет   

 

2.6. Сприяти участі 

школярів  у 

Всеукраїнських етапах 

конкурсів 

дослідницького, 

творчого і мистецького 

спрямування: 

 

 

 

- Фестиваль-конкурс 

художнього читання 

прози та поезії, 

патріотичної пісні, 

творів образотворчого 

мистецтва «Свята 

Покрова» 

-    - Конкурс  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

вересень-

листопад 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців, 

спонсорських 

надходжень, 

місцевих 

видатків 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відділ 

освіти,   

методкабінет 
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учнівської творчості 

 - Конкурс  духовної 

пісні  

  

Конкурс «Соняшник» 

    

 

Конкурс «Молодь 

обирає  здоров я» 

 

  

 

  

Березень-

квітень 

грудень 

  

  

листопад-

березень 

 

 травень-

червень 

  

 

 

  

  

 

  

 
 За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців, 

спонсорських 

надходжень, 

місцевих 

видатків 

 

 

. 

 - Мовно-літературний 

конкурс учнівської та 

студентської молоді 

 ім. Т. Шевченка 

січень  За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців, 

спонсорських 

надходжень, 

місцевих 

видатків 

   

Конкурс  знавців рідної 

мови ім. П. Яцика 

березень  За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців, 

спонсорських 

надходжень, 

місцевих 

видатків 

   

2.7. Сприяти участі 

обдарованих учнів у 

всеукраїнських 

конкурсах: 

     

- Всеукраїнський 

інтерактивний 

природничий конкурс 

«Колосок» 

листопад Без 

фінансування 

   

- Міжнародний конкурс 

з інформатики та 

комп’ютерної 

грамотності «Бобер» 

листопад Без 

фінансування 

   

- Міжнародний 

чемпіонат 

розв’язування  

математичних логічних 

задач 

Січень, 

березень-

квітень, 

травень 

Без 

фінансування 

   

- Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» 

березень Без  

фінансування 
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 - Всеукраїнський 

фізичний конкурс 

«Левеня» 

квітень Без  

фінансування 

   

- Всеукраїнський 

інтерактивний 

історичний конкурс 

«Лелека» 

квітень Без  

фінансування 

   

2.8. Організувати 

проведення свята  

Веселка Надзбруччя за 

участю переможців 

олімпіад, конкурсів-

захистів науково-

дослідницьких робіт 

МАН, турнірів, 

спортивних змагань, 

конкурсів, 

інтелектуальних та 

мистецьких конкурсів 

(нагородження) 

Щорічно  

01 червня 

      5 тис.грн..   Селищна  

рада 

 відділ освіти,       

методкабінет 

Забезпечить 

вшанування, 

відзначення 

обдарованих 

та 

талановитих 

дітей 

2.9. Розширити мережу 

закладів загальної 

середньої освіти з   

поглибленим  і 

профільним вивченням 

окремих предметів 

2020-2021 

рр. 

 

 

 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців  

  Відділ освіти 

 

Забезпечить 

умови для 

навчання 

обдарованих 

дітей 

 

2.1

0. 

Забезпечити 

формування груп для 

літнього оздоровлення 

та навчання з числа 

обдарованої учнівської 

молоді 

2020- 2021  

рр. 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців  

 Відділ освіти Забезпечить 

умови для 

навчання 

обдарованих 

дітей 

 

2.1

1. 

Сприяти розвитку 

мережі гуртків, секцій, 

учнівських об’єднань, 

товариств у 

загальноосвітніх та 

позашкільних 

навчальних закладів 

2020- 

2021 рр. 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців  

 Відділ освіти Забезпечить 

умови для 

навчання і 

виховання 

обдарованих 

дітей 

 

 

2.1

2. 

Сприяти залученню до 

дистанційного 

навчання  в 

Підволочиській гімназії 

імені І.Франка, 

 Підволочиській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів  як філій 

Тернопільського 

обласного 

комунального 

відділення Малої 

академії наук України 

 2020- 

2021 рр. 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців  

 Відділ освіти Забезпечить 

умови для 

навчання 

обдарованих 

дітей 
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обдарованої молоді із 

сільської місцевості 

2.1

3. 

Використовувати у 

роботі з талановитою 

молоддю   

інформаційно-

комунікаційні 

технології, інші сучасні 

матеріально-технічні 

ресурси 

2020-2021 

рр. 

Без 

фінансування 

 Керівники  

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Сприятиме 

розширенню  

Світогляду 

талановитої 

молоді 

3 Модернізація 

матеріально-технічної 

бази навчальних 

закладів 

           

3.1. Забезпечити заклади 

загальної середньої 

освіти   та позашкільної 

освіти   навчально-

методичними   

електронними 

посібниками 

необхідними для 

роботи з обдарованою 

молоддю 

 2020 -

2021рр. 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців  

 Відділ освіти,  

методкабінет 

Забезпечить 

підготовку 

педагогічних 

працівників у 

напрямку 

роботи з 

обдарованими 

учнями 

3.2. Покращити матеріальну 

базу  закладів 

позашкільної освіти з 

питань комп'ютеризації 

2020-2021 

рр. 

За рахунок 

бюджетних 

призначень 

виконавців 

      Відділ освіти   

4  Кадрове забезпечення            

4.1. Удосконалити систему 

морального і  и 

здійснювати 

матеріальне 

стимулювання 

педагогів за 

результатами роботи з 

обдарованими учнями  

2019-2020  

рр. 

   13 

тис  

грн 

13 

тис  

грн 

Відділ освіти,  

методкабінет, 

керівники 

ЗЗСО 

Сприятиме 

розвитку 

творчого 

потенціалу 

педагогічних 

кадрів  

4.2. Забезпечити 

проведення науково-

практичних 

конференцій, „круглих 

столів”, семінарів із 

педпрацівниками за 

участю наукових 

працівників вищих 

навчальних закладів 

2020-202ё 

рр.  

  2 

тис 

грн 

2 

 тис 

грн 

Відділ освіти,  

методкабінет 

Сприятиме 

поширенню 

досвіду 

роботи 

4.3. Сприяти участі 

педагогічних 

працівників   у 

Всеукраїнських, 

міжнародних науково-

практичних семінарах, 

 2020-2021 

рр. 

     2 

тис

грн        

   2 

 тис 

грн        

Відділ освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Сприятиме 

поширенню 

досвіду 

роботи. 
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конференціях, 

конкурсах з питань 

роботи з обдарованими 

дітьми та молоддю 

5 Міжнародне 

співробітництво 

           

5.1.   Сприяти 

співробітництву з 

міжнародними освітніми 

установами, фондами та 

організаціями  

2020-2021 

рр. 

  Відділ освіти Забезпечить 

умови для 

міжнародних 

зв’язків, 

надасть змогу 

обдарованим 

дітям 

освоювати 

освітній 

простір  

на 

міжнародно-

му рівні 

      

6  Посилення соціального 

захисту обдарованої 

молоді 

 

 

 

 

          

6.1.  Започаткувати 

механізм адресної 

підтримки обдарованої 

молоді, зокрема 

шляхом призначення і 

виплати  одноразових 

грошових винагород   

 2020- 2021 

рр. 

      

 

 

 

15 

тис. 

грн. 

 

 

 

 

15 

тис. 

грн. 

Відділ освіти  Дасть 

можливість 

забезпечити 

адресну 

матеріальну 

підтримку 

обдарованої 

молоді 

щомісячних учнівських 

стипендій 

45 

тис. 

грн. 

45 

тис. 

грн. 

6.2. Запровадити 

безкоштовне 

відвідування 

обдарованою молоддю 

музеїв, виставок, 

фестивалів, 

театральних дійств  

 

2020-2021 

рр. 

  3 

тис.   

грн. 

3 

тис.   

грн. 

Відділ освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Забезпечить 

умови 

здобуття 

якісної освіти 

6.3. Охопити відпочинком та 

оздоровленням 

обдаровану молодь. 

Забезпечити безкоштовне 

оздоровлення дітей 

соціально незахищених 

категорій. Сприяти роботі 

„  мовних таборів” та 

оздоровчих таборів 

 

2020-2021 

рр. 

За рахунок 

загальних 

бюджетних 

призначень 

виконавців 

 

 

 

 

 

 

 Відділ освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

Розширить 

можливості 

соціального 

захисту 

обдарованих 

учнів 

      

7 Співпраця з 

громадськими 
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організаціями 

7.1. Забезпечити 

 координацію 

діяльності місцевих 

органів влади та 

органів місцевого 

самоврядування, а 

також навчальних 

закладів у їх співпраці з 

громадськими 

організаціями щодо 

розвитку і підтримки 

обдарованої молоді 

2020-2021 

 рр. 

Без 

 фінансування 

 Відділ освіти Отримання 

підтримки в 

плані 

реалізації 

програми 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

7.2. Забезпечити 

активізацію діяльності 

батьківської 

громадськості, 

піклувальних рад, 

громадських фондів та 

меценатів, спрямованої 

на удосконалення 

матеріально-технічної 

бази  навчальних 

закладів 

2020-2021  

рр. 

Без 

фінансування 

 Відділ освіти, 

керівники  

ЗЗСО 

Буде 

реалізовано 

принцип 

державно-

громадського 

управління 

 

 

VІІІ. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координацію роботи та контроль за виконанням заходів Програми 

здійснює відділ освіти Підволочиської селищної ради. 

Основними формами контролю за реалізацією заходів,передбачених 

Програмою є: щорічна звітність виконавців про стан виконання відповідних 

заходів Програми. 

Відділ освіти звітує щорічно перед Підволочиською селищною радою 

про виконання заходів Програмою. 

Інформацію про хід виконання Програми відділ освіти Підволочиської 

селищної ради надає виконавчому комітету Підволочиської селищної ради – 

до 15 січня 2020 року та 15 січня 2021 року. 

 

 

 Секретар селищної ради                                          Богдан Воловський  

 
 Світлана Мотика 2 10 01 


