ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________ сесія VII скликання
РІШЕННЯ
______. 2019
Про Програму
«Обдаровані діти»
на 2020-2024 роки

м. Виноградів

№
ПРОЄКТ

Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про освіту», Указ Президента України від 25 червня
2013 року № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року», на підставі клопотання комунальної установи «Центр
з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» 09.12.2019 року
№ 32, районна рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити Програму «Обдаровані діти» на 2020-2024 роки, що
додається.
2.Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
(Варга
В.П.)
забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків,
передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3.Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти
Виноградівського району» щорічно до 20 січня інформувати районну раду
про хід виконання заходів даної Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти та гуманітарної політики (Свищо Ю.Ю.).
Голова районної ради

В. Любка

Пояснювальна записка
до

Програми «Обдаровані діти» на період 2020-2024 роки

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального
потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення
обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу,
самореалізації та духовного самовдосконалення.
Програма приймається 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 2020-2024 роки.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку творчого
потенціалу учнів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо
обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному
суспільстві,
забезпечення
можливостей
постійного
духовного
самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як
найвищої цінності нації.
Програма є основою для розроблення шкільних програм роботи з
обдарованою молоддю.
Основними завданнями Програми є:
- удосконалення системи виявлення та відбору обдарованої молоді;
- визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою
молоддю;
- 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, навчальних закладів, громадських організацій з
питань розвитку та підтримки обдарованої молоді.
3. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
- систематичне поповнення районного банку даних про обдаровану молодь;
- розширення мережі навчальних закладів для апробації та запровадження
сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді;
- забезпечення ефективної діяльності закладів загальної середньої освіти та
позашкільних установ з метою створення умов для розвитку особистості;
- залучення учнівської молоді до науково-дослідницької, експериментальної,
творчої діяльності у закладах освіти через систему занять у гуртках, філії
МАН, що працюють з обдарованою молоддю;

- забезпечення участі обдарованої молоді в інтелектуальних і творчих
змаганнях, предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, виставках і
фестивалях;
- популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи
педагогічних працівників;
- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою
молоддю;
- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її
наставників.
З цією метою Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського
району:
- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання
Програми;
- бере участь у розробленні пропозиції щодо удосконалення нормативноправової бази Програми;
- сприяє консолідації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, закладів освіти, установ та організацій у роботі з
обдарованою молоддю;
- створює умови для забезпечення доступу обдарованої молоді із сільської
місцевості до якісної освіти;
- сприяє щорічному проведенню районних 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 районної Програми на 2020-2024 роки планується здійснити за
рахунок загальних бюджетних призначень виконавців та інших джерел,
передбачених чинним законодавством
Витрати, які забезпечать виконання Програми, наведені в додатку 1.
4. Очікуванні результати, ефективність Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй
соціально-педагогічної підтримки;
- консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, закладів освіти у роботі з обдарованою молоддю;
- 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 у
визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання;
- розширити інформаційно-аналітичний банк даних обдарованої молоді;
- розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних
працівників, які працюють з нею

5. Обсяги і джерела фінансування
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, надання спонсорської допомоги, участі у грантових проектах.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання
районного та місцевого бюджетів на відповідний рік у межах видатків,
передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному
за виконання завдань і заходів Програми.
6. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію роботи та контроль за виконанням заходів Програми
здійснює комунальна установа Центр з обслуговування закладів освіти
Виноградівського району. Організаційно-методичне забезпечення реалізації
заходів Програми здійснює Виноградівський районний методичний кабінет
Центру з обслуговування закладів освіти.
Про хід виконання та стан реалізації напрямів і заходів Програми Центр з
обслуговування закладів освіти Виноградівського району інформуватиме
щорічно до 20 січня впродовж терміну дії Програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії районної
ради
від
№
Програма «Обдаровані діти» на період 2020-2024 роки
1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального
потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення
обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу,
самореалізації та духовного самовдосконалення ( паспорт Програми додаток
№1).
Програма приймається 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 2020-2024 роки.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку творчого
потенціалу учнів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо
обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному
суспільстві,
забезпечення
можливостей
постійного
духовного
самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як
найвищої цінності нації.
Програма є основою для розроблення шкільних програм роботи з
обдарованою молоддю.
Основними завданнями Програми є:
- удосконалення системи виявлення та відбору обдарованої молоді;
- визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою
молоддю;
- 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, навчальних закладів, громадських організацій з
питань розвитку та підтримки обдарованої молоді.
3. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
- систематичне поповнення районного банку даних про обдаровану молодь;
- розширення мережі навчальних закладів для апробації та запровадження
сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді;

- забезпечення ефективної діяльності закладів загальної середньої освіти та
позашкільних установ з метою створення умов для розвитку особистості;
- залучення учнівської молоді до науково-дослідницької, експериментальної,
творчої діяльності у закладах освіти через систему занять у гуртках, філії
МАН, що працюють з обдарованою молоддю;
- забезпечення участі обдарованої молоді в інтелектуальних і творчих
змаганнях, предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, виставках і
фестивалях;
- популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи
педагогічних працівників;
- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою
молоддю;
- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її
наставників.
З цією метою Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського
району:
- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання
Програми;
- бере участь у розробленні пропозиції щодо удосконалення нормативноправової бази Програми;
- сприяє консолідації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, закладів освіти, установ та організацій у роботі з
обдарованою молоддю;
- створює умови для забезпечення доступу обдарованої молоді із сільської
місцевості до якісної освіти;
- сприяє щорічному проведенню районних 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 районної Програми на 2020-2024 роки планується здійснити за
рахунок загальних бюджетних призначень виконавців та інших джерел,
передбачених чинним законодавством
Витрати, які забезпечать виконання Програми, наведені в додатку 2.
4. Очікуванні результати, ефективність Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй
соціально-педагогічної підтримки;
- консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, закладів освіти у роботі з обдарованою молоддю;
- 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 у
визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання;
- розширити інформаційно-аналітичний банк даних обдарованої молоді;
- розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних
працівників, які працюють з нею ( додаток № 3).
5. Обсяги і джерела фінансування
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, надання спонсорської допомоги, участі у грантових проектах.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання
районного та місцевого бюджетів на відповідний рік у межах видатків,
передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному
за виконання завдань і заходів Програми.
6. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію роботи та контроль за виконанням заходів Програми
здійснює комунальна установа Центр з обслуговування закладів освіти
Виноградівського району. Організаційно-методичне забезпечення реалізації
заходів Програми здійснює Виноградівський районний методичний кабінет
Центру з обслуговування закладів освіти.
Про хід виконання та стан реалізації напрямів і заходів районної Програми
Центр з обслуговування закладів освіти
Виноградівського району
інформуватиме щорічно до 20 січня впродовж терміну дії Програми.
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освіти
Виноградівського району»
Виноградівської районної ради Закарпатської області
Закон України «Про освіту»,Указ Президента
України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Про
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року»
Комунальна установа
«Центр
з
обслуговування
закладів
освіти
Виноградівського району»
Виноградівської районної ради Закарпатської області
Районний методичний кабінет Центру з
обслуговавання закладів освіти
Комунальна установа
«Центр
з
обслуговування
закладів
освіти
Виноградівського району»
Виноградівської районної ради Закарпатської області
Комунальна установа
«Центр
з
обслуговування
закладів
освіти
Виноградівського району»
Виноградівської районної ради Закарпатської
області, районний методичний кабінет Центру,
заклади загальної середньої освіти,
позашкільні установи, комунальна установа ДЮСШ
2020-2024 роки

Термін реалізації
програми
8 Перелік бюджетів, які
Районний бюджет
беруть участь у
виконанні програми
9 Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми
(тис.грн.)
10 в тому числі бюджетних
коштів:
-з них районного
1 500,0
бюджету
-з місцевих бюджетів
Заступник голови ради
7

А.Сверенко

Додаток 2
до програми «Обдаровані діти» на період 2020 – 2024 роки

Основні напрями діяльності та заходи з виконання районної
програми «Обдаровані діти» на період 2020-2024 роки
№
з/п

1.

2.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Забезпечення
рівних умов
розвитку й
підтримки
обдарованості

1) Створення
районного банку даних
щодо обдарованої
молоді

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

2020

Орієнто
вні
обсяги
фінансу
вання,
тис.
грн.,
в т. ч.
-

2)Систематичне
поповнення районного
банку даних
«Обдаровані діти»

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

Щорічно

-

3) Забезпечити
проведення
регіональних етапів
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
базових і спеціальних
дисциплін, конкурсузахисту науководослідницьких робіт
МАН, інтелектуальних
конкурсів,турнірів та
змагань різних
напрямків

Не потребує
Районний
методичний фінансування
кабінет
Центру з
обслуговаван
ня закладів
освіти,

Щорічно

1) Підготувати

Районний

Виховання в

Виконавці

Джерела
фінансування

Термін
виконанн
я заходу

Джерела фінансування
держав
ний
бюджет

райо
н
ний
бюд
жет

місце
вий
бюд
жет

позабю
джетні
кошти

-

-

-

-

-

-

-

-

позашкільні
установи

Не потребує

-

-

-

-

Очікувані
результати

Науково-методичне
та інформаційноконсультаційне
забезпечення
системи виявлення,
розвитку і підтримки
обдарованої молоді.
Районний банк даних
«Обдаровані діти» з
метою підтримки
обдарованої молоді
Сприяння виявленню
інтелектуально
обдарованих дітей,
якісному
формуванню складу
команд району для
участі в ІІІ етапі
олімпіад з базових і
спеціальних
дисциплін, ІІ етапі
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
МАН
Сприяння

3.

4.

дітей і молоді
особистої
відповідальності за
власне
здоров’я та
здоров’я
родини,
навичок самозбереження

методичні рекомендації
щодо формування
психолого фізіологічної стійкості,
профілактики стресів,
розумових, емоційних
та інших перевантажень
обдарованих дітей та
молоді

методичний
кабінет

фінансування

2020

Розвиток
обдарованості в
умовах
підвищення
ефективності
системи
національнопатріотичного
виховання

1) Створити і
систематично
оновлювати анотований
каталог літератури з
питань вивчення
спадщини видатних
земляків

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

2020-2024

Розвиток
професійного
потенціалу
наукових,
науковопедагогічних і
педагогічних
працівників
району щодо
роботи з
обдарованими
дітьми

1) Створити банк даних
діагностичних методик,
спрямованих на
виявлення обдарованої
молоді із врахуванням
вікових категорій.

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

2020

2) Впроваджувати
сучасні педагогічні
технології і методики
раннього виявленню
обдарованості.

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

Щорічно

3) Організовувати
проведення
педагогічних студій,
майстер-класів з метою
популяризації досвіду
роботи з обдарованими
дітьми та молоддю.

Районний
методичний
кабінет,

Не потребує
фінансування

Щорічно

впровадженню
психологічної науки
в роботі з
обдарованою
молоддю.

-

-

-

-

-

Сприяння
збереженню
національної
спадщини.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Розширення
можливості
педагогічних
працівників у
застосуванні методик
виявлення і
підтримки
обдарованих дітей.
Підвищення рівня
професійної
майстерності
педагогів району та
якості освіти в
цілому.
Забезпечення
виявлення
позитивного досвіду
роботи та поширення
його в межах
району,області.

5.

Формування
якісного
потенціалу
керівних і
педагогічних
кадрів для
роботи з
обдарованими
дітьми та
підвищення
ролі
державногромадського
компонента в
управлінні
закладами
нового типу

1) Здійснювати
моніторинг
результативності
роботи з обдарованою
молоддю педагогічних
працівників.

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

Постійно

2) Продовжувати
співпрацю з
громадськими
організаціями.

Центру з
обслуговаван
ня закладів
освіти

Не потребує
фінансування

Постійно

3) Запровадити
системну практику
презентації передового
досвіду роботи з
обдарованими дітьми.
4) За значні особисті
досягнення у
предметних олімпіадах
ІІ, ІІІ, ІУ етапів,
змаганнях, спортивних
турнірах ДЮСШ
забезпечити виплату
районною радою
стипендій учням та
грошові винагороди
педагогам закладів
освіти та позашкільних
установ. Забезпечити
виплати стипендій
учням призерам
олвмпіад,
різноманітних творчих
конкурсів, які отримали
призові місця на
обласному та
Всеукраїнському
рівнях

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

Щорічно

Центру з
обслуговаван
ня закладів
освіти

За рахунок
загальних
бюджетних
призначень

2020
2021
2022
2023
2024

-

-

280,0
280,0
280,0
280,0
280,0

-

-

Популяризація
здобутків та
забезпечення
ефективної
діяльності
навчальних закладів.

-

-

-

-

Сприяння
налагодженню
роботи із
громадськими
організаціями.

-

-

-

-

Створення ситуації
досягнення успіху.

280,0
280,0
280,0
280,0
280,0

Щорічне
стимулювання
шляхом преміювання
учнів навчальних
закладів та педагогів

5)Забезпечити
проведення щорічних
святкових зустрічей з
переможцями
олімпіад,турнірів,
конкурсів,
фестивалів,змагань та їх
наставниками і
придбання грамот,
дипломів, призів,
шкільного приладдя.
6) Висвітлювати в
районних засобах
інформації матеріали
про обдарованих дітей
та їх наставників.

Центру з
обслуговаван
ня закладів
освіти,
районний
методичний
кабінет

За рахунок
загальних
бюджетних
призначень

Районний
методичний
кабінет

Не потребує
фінансування

Усього на 20202024 роки

Заступник голови ради

2020
2021
2022
2023
2024

20,0
20,0
20,0
20,,0
20,0

2020-2024

Фінансування
проведення щорічних
святкових зустрічей з
переможцями та їх
наставниками

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

-

-

-

-

Презентація
здобутків та
порушення проблем
в організації
навчання і виховання
учнівської молоді.

1 500.0

А.Сверенко

Додаток 3

Ресурсне забезпечення районної програми
«Обдаровані діти» на період 2020 - 2024 роки
Обсяги коштів, які
2020
2021
2022
2023
2024
Всього витрат на
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
пропонуються
виконання
залучити на
програми
(тис.грн.)
виконання
програми
Обсяги ресурсів
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1 500,0
всього, в тому
числі:
Районний бюджет
1 500,0
Кошти не
бюджетних джерел
Показники продукту районної програми «Обдарована дитина»
на період 2020 - 2024роки
Одиниця 2020 2021 2022 2023 2024
Всього за
Назва показника
виміру
період дії
програми
Кількість проведених олімпіад,
шт.
55
65
65
68
68
321
конкурсів, змагань, турнірів
Кількість учнів, які братимуть
осіб
1907 2000 1900 2000 2100
9907
участь в предметних олімпіадах,
різноманітних конкурсах,
змаганнях
Кількість поїздок для участі у
шт.
8
8
9
9
9
43
Всеукраїнських та міжнародних
турнірах, конкурсах
Кількість проведених щорічних
шт.
1
1
1
1
1
5
святкових зустрічей з
переможцями предметних
олімпіад, конкурсів, змагань
Кількість проведених фестивалів
шт.
4
4
5
4
4
22
учнівської творчості
Кількість школярів, що будуть
осіб
1400 1450 1500 1500 1500
7350
брати участь у фестивалях
учнівської творчості
Кількість осіб, що будуть брати
осіб
14
15
15
20
20
84
участь у Всеукраїнських
конкурсах учнівської творчості
Участь школярів у щорічному
осіб
485 490 500 500 500
2475
конкурсі з української мови імені
П.Яцика та мовно-літературному
конкурсі ім.Т.Шевченка
Кількість підготовленого
інформаційного матеріалу з
питань роботи з обдарованою
молоддю
34
35
35
35
35
140
Буклетів, брошур.
15
12
16
16
16
27
Статей в газетах

Заступник голови ради

А. Сверенко

