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I. Загальні положення 

Програма розвитку та підтримки обдарованих і талановитих  учнів 

Боратинської сільської ради  на 2019-2021 роки»  (далі – Програма) 

розроблена з метою пошуку,   створення умов для всебічного розвитку та 

розкриття  інтелектуальної, академічної, спортивної, лідерської, художньо-

естетичної обдарованості, стимулювання творчого  самовдосконалення 

обдарованих дітей, сприяння їхній самореалізації в сучасному суспільстві. 

З метою створення системи роботи з обдарованими дітьми та її 

функціонування необхідно вважати талановитими і обдарованими тих 

дітей,  хто в силу  здібностей демонструє високі показники та унікальність 

у вивченні основ наук, у поезії, літературі, музиці, хореографії, живописі, 

народно-прикладному мистецтві, вокалі, спорті; хто має загальну 

багатопланову обдарованість та талановитість. 

Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на створення в 

освітньому просторі Боратинської сільської ради системи пошуку, 

розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей, стимулювання їх  

творчого  самовдосконалення, соціалізації та самореалізації у сучасному 

суспільстві. 

Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при 

тісній співпраці школи, сім’ї, громадськості та органів місцевого 

самоврядування. 

 

II. Мета програми 

Метою Програми є створення умов для творчого розвитку 

особистості. 

Основні завдання Програми: 

 пошук і відбір обдарованих учнів; 

 створення сприятливих умов для інтелектуального, морально-

естетичного, фізичного розвитку школярів; 

 надання можливостей усім учасникам освітнього  процесу 

реалізувати власні творчі здібності  на основі науково-пошукової та 

дослідницької діяльності; 

 створення системи стимулювання інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей та педагогічних працівників, які з ними працюють. 

Програма спрямована на створення системи роботи зі здібними та 

обдарованими дітьми  у   закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти. 

 

III. Основні напрями реалізації програми 

Програма роботи з обдарованою учнівською молоддю реалізується 

за напрямами: 

 система пошуку обдарованих дітей; 

 навчання, виховання та розвиток обдарованих, талановитих  дітей; 

 забезпечення системи матеріального та морального стимулювання; 
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 робота з батьками. 

                           

 IV. Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечує створення системи роботи з 

обдарованими і здібними дітьми у  закладах загальної середньої освіти 

відповідно до їх можливостей, уподобань та удосконалення системи 

морального і  матеріального заохочення  учнів і педагогічних працівників. 

 

V. Фінансове забезпечення програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого  бюджету та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада 

передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей 

місцевого бюджету. Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені 

у додатку 1 до Програми. 

 

VI. Організація управління та контроль за ходом виконання програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий 

комітет Боратинської сільської ради. Спеціаліст з питань освіти  щороку до    

30 січня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми. 

У разі необхідності внесення змін впродовж терміну виконання 

Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників та 

заходів і вносить їх на розгляд сесії сільської ради. 
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 Додаток 1 

                                                                        

Заходи щодо реалізації Програми розвитку та підтримки обдарованих і 

здібних учнів Боратинської сільської ради на 2019-2021 роки 
тис. грн.  

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Орієнтовні 

обсяги та 

джерело 

фінансування 

За роками 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Організаційна робота щодо створення умов для розвитку обдарованих  дітей 

1 

Коригування створеного 

у закладах освіти 

інформаційного банку 

даних про обдарованих 

дітей згідно з напрямами 

програми 

Керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 

фінансування 
   

2 

Створити клуб «Інтелект» 

(система додаткових 

індивідуальних занять для 

інтелектуально та творчо  

обдарованих дітей 

Спеціаліст з 

питань 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

 

85 85 85 

3 

Організувати роботу 

наукового товариства 

Волинської обласної 

малої академії наук 

(ВОМАН) 

Спеціаліст з 

питань 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

 

45 45 45 

4 

 Проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, 

малих олімпіад, 

інтелектуальних та 

інтерактивних ігор, 

конкурсів з української 

мови та літератури, 

природничих конкурсів, 

фестивалів та конкурсів 

художньої 

самодіяльності, 

предметних турнірів 

(придбання канцтоварів, 
грамот, подарунків для 

нагородження) 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст з 

питань 

освіти, 

педагоги-

предметники 

 

15 15 15 
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1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення системи матеріального та морального заохочення 

1 

Виплата одноразових 

премій обдарованим 

учням, переможцям 

районних, обласних 

олімпіад, конкурсів, 

турнірів, спортивних 

змагань (відповідно до 

Положення про 

одноразові премії) 

Спеціаліст з 

питань освіти 

 

 

55 55 55 

2 

Виплата одноразових 

премій педагогічним 

працівникам, які 

підготували переможців 

олімпіад, конкурсів, 

турнірів, змагань, 

фестивалів обласного, 

всеукраїнського  рівня. 

Спеціаліст з 

питань освіти 

 

 

45 45 45 

3 

 Проведення свята для 

обдарованих і 

талановитих дітей «Наша 

гордість» 

Спеціаліст з 

питань 

освіти, 

члени творчої 

групи 

 

15 15 15 

4 

Забезпечити систему 

морального 

стимулювання батьків за 

дбайливе виховання та 

всебічний розвиток дітей 

(нагородження 

грамотами) 

Спеціаліст з 

питань 

освіти, 

члени творчої 

групи 

 

1 1 1 

5 

Висвітлювати та 

пропагувати в засобах 

масової інформації 

участь школярів в 

районних, обласних, 

Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах,  

змаганнях. 

 
Не потребує 

фінансування 
   

Всього: 261 261 261 

 

 

 

 


