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ПРОГРАМА
роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

Дмитрівської сільської територіальної громади 

на 2020 -2024 роки

1. Паспорт Програми
1. Ініціатор 

розроблення 

Програми:
Дмитрівська сільська рада

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документу органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми

Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про повну загальну 

середню освіту»;
Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України «Про позашкільну освіту»;
Указ Президента України від 30 вересня 2010 року 

№ 927

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення 

та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді»
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської 

сільської ради
4. Співрозробники 

Програми
Структурні підрозділи Дмитрівської сільської 
ради, заклади дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти.
5. Відповідальний 

виконавець Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради

6. Учасники Програми Дмитрівська сільська ради, відділ освіти, молоді та 

спорту Дмитрівської сільської ради, заклади 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти.

7. Терміни 

реалізації 
Програми

2020 - 2024 роки

8. Перелік бюджетів, що 

беруть участь у 

виконанні

місцевий бюджет



9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 

реалізації Програми, 
всього

в межах бюджетних призначень

10. Основні джерела 

фінансування 

Програми

- місцевий бюджет;
- позабюджетні надходження навчальних 

закладів;
- кошти громадських організацій;
- кошти підприємств та організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством України

2. Загальні положення

Одним з найважливіших напрямів соціальної політики в Дмитрівській 

сільській раді є формування і розвиток оптимальних умов для навчання, 
виховання та діяльності дітей і молоді.

На сьогодні актуальною проблемою для нашої країни є наявність 

дефіциту висококваліфікованих працівників – фахівців високого рівня в 

різних галузях. Тому проблеми обдарованості, творчості, інтелекту 

поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на 

адекватне стимулювання творчої праці фахівців, на захист таланту. 
Створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток обдарованих дітей 

та молоді, реалізацію їх потенційних можливостей, стає одним з 
пріоритетних соціальних завдань.

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення 

сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей та молоді та набуття 

ними навичок і знань у певних галузях діяльності, застосування їх 

здібностей в Україні, а також залучення педагогічних працівників до роботи 

з обдарованими дітьми та молоддю в закладах дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти необхідна  Програма роботи з 
обдарованими дітьми та молоддю Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2020-2024 роки.

3. Мета та основні завдання

Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованих дітей 

та молоді громади шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, 
духовного і фізичного розвитку; спрямована на втілення в життя української 
національної ідеї.

Основними завданнями Програми є:
1) створення системи виявлення та відбору обдарованих дітей та молоді;
2) визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю;



3) створення умов для забезпечення доступу обдарованих дітей та 

молоді до якісної освіти;
4) розроблення нових напрямів роботи з обдарованими дітьми та 

молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для 

розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації 
обдарованої молоді;

5) залучення обдарованих дітей та молоді до здобуття позашкільної 
освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та 

творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з 
обдарованими дітьми та молоддю;

6) піднесення статусу обдарованих дітей та молоді та її наставників;
7) заохочення до навчання та розвитку дітей та молоді, шляхом виплати 

премій і стипендій;
8) координація діяльності сільської ради, навчальних закладів, 

громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованих дітей 

та молоді;
9) підвищення ефективності діяльності закладів освіти через залучення 

дітей та молоді до участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних,  
регіональних та районних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку 

обдарованих дітей та молоді;
10) зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти;
11) поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових 

педагогічних технологій навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, 
інтеграція української освіти у європейський та світовий освітній простір.

4. Шляхи і засоби розв'язання завдань, обсягів та джерел фінансування

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами :

1) створення банку даних про обдарованих дітей та молодь;
2) удосконалення роботи освітніх закладів з запровадження сучасних 

методик виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді і 
надання їй соціально-педагогічної підтримки;

3) сприяння наступності в системі роботи з обдарованими дітьми та 

молоддю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
4) залучення обдарованих дітей та молоді до науково-дослідницької, 

експериментальної, творчої діяльності із організацією факультативів, 
гуртків, товариств, зокрема філії Малої академії наук, що працюють з 
обдарованою молоддю;

5) участь у районних, обласних та всеукраїнських предметних 

олімпіадах, конкурсах, конкурсах- захистах, турнірах і фестивалях, 
популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи 

педагогічних працівників;
6) проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

які працюють з обдарованими дітьми та молоддю;
7) розроблення дієвого механізму заохочення обдарованих дітей та її 



наставників;
8) удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти.

З цією метою Дмитрівська сільська рада :

1) здійснює організаційне та інформаційне забезпечення
виконання Програми:

2) бере участь у розроблені пропозицій щодо вдосконалення нормативно 

-правової бази програми;
3) сприяє консолідації зусиль сільської ради, закладів освіти, установ та 

організацій у роботі з обдарованими дітьми та молоддю;
4) сприяє налагодженню зв'язків з міжнародними організаціями 

та установами, робота яких спрямована на виявлення , навчання, 
розвиток і підтримку обдарованих дітей та молоді.

Реалізацію Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

Дмитрівської сільської територіальної  громади на 2020-2024 роки планується
здійснити за рахунок загальних бюджетних призначень, 
передбачених чинним законодавством.

5. Ресурсне забезпечення Програми роботи з обдарованими дітьми 

та молоддю Дмитрівської сільської територіальної громади
на 2020 -2024 роки
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6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу :

1) підвищити роль школи як центру інтелектуального, культурного та 

соціально- економічного відродження;
2) підвищити рівень знань учнів закладів загальної середньої освіти;
3) сформувати в учнів ключові компетентності, необхідні практичні 

уміння і навички;
4) підвищити фахову майстерність педагогічних працівників;
5) організувати роботу творчих груп педагогів базових предметів з 

орієнтацією на роботу з обдарованими дітьми та молоддю;
6) забезпечити науково-методичними матеріалами вчителів, які 

працюють з обдарованими дітьми та молоддю;
7) розширити мережу навчальних закладів, факультативів, гуртків, 

сприяти поглибленому вивченню предметів;
8) сприяти участі дітей та молоді  в усіх етапах предметних олімпіад, 

різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях, мистецьких заходах, в 

науково- дослідницькій діяльності учнів;
9)  зміцнити навчально-матеріальну базу навчальних закладів.
10) розробити дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей та 

молоді, педагогічних працівників, які працюють з нею.
З метою розв'язання першочергових завдань, визначених Програмою, 

передбачається здійснити заходи, що додаються.

7. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію роботи та контроль за виконанням заходів Програми 

здійснює відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради.




