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                            Програма «Обдаровані діти» на 2021-2025 роки 

 

Загальна частина 

            Цільова Програма роботи з обдарованими дітьми  в закладах загальної середньої  
освіти Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на 2021-

2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку 
творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.   

 Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання та реалізацію 
державної політики у сфері пошуку, навчання та підтримки обдарованої учнівської молоді.  

Програма створена для реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанови «Про Державну національну 

програму «Освіта»», Стратегії сталого розвитку Старосалтівської об'єднаної територіальної 
громади на 2018-2026 роки Стратегічна ціль 1. Створення гідних умов для особистого 
розвитку та соціального забезпечення мешканців громади Операційна ціль 1.1. Підвищення 
якості надання послуг в сфері освіти, культури, та відпочинку: покращення рівня освіти). 

Програма зорієнтована на різні вікові рівні: молодший шкільний, підлітковий, 
старшокласників.  

Впровадження програми   передбачає тісну співпрацю всіх учасників освітнього 

процесу: працівників шкіл, дошкільних установ, організацій, громадськості, органів 
місцевої влади, наукових установ тощо.  

 Програма складена з урахуванням можливостей місцевих закладів загальної 
середньої освіти та закладів дошкільної освіти і є основним документом, що визначає 
стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей Старосалтівської 
територіальної громади. 

    Програма має відкритий характер, може корегуватися, конкретизуватися, 
змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов.  

Впровадження програми не виключає також  реалізацію інших програм і проєктів, 
може  синтезуватися та інтегруватися  з ними. 
            Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при тісній співпраці 
сім'ї, громадськості та органів місцевого самоврядування. 
 
  

 

І. Проблема: зниження рівня реалізації інтелектуального та творчого потенціалу 
обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти Старосалтівської ТГ 

 

ІІ. Актуальність. 
 

Сучасна соціальна ситуація диктує потребу у випускникові як людині, що володіє 
способами збереження та розвитку себе як особистості, здатної реалізувати свої 
індивідуальні запити, розв’язувати проблеми суспільства. Нове соціальне замовлення 
передбачає побудову такого освітнього простору, де кожен здобувач освіти зможе 
самореалізуватися, самовизначитися, знайти себе, у розв’язуванні навчальних питань і 
проблемних ситуацій. Заклади освіти повинні забезпечити гідну освіту кожному і 
виховати людину, яка зможе змінювати на краще навколишню дійсність. Для цього 
найголовнішою цінністю повинна стати індивідуалізація – підхід до дитини як до 
особистості, створення найбільш сприятливих умов для реалізації її інтелектуального та 
творчого потенціалу. Завданням сучасної освіти є виявлення тих сфер життєдіяльності, в 



яких кожна дитина найбільш успішна, щоб на цій основі здійснювати її загальний 
розвиток. 

За 3 роки існування Старосалтівської ТГ спостерігається негативна тенденція по 
зменшенню кількості учнів, які беруть участь в обласних етапах Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо, а особливо кількості переможців цього 
етапу.  

У 2018 році у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів брали участь 18 учнів: 2 з них стали переможцями з 3 предметів. 

У 2019 році у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів брали участь 8 учнів: 2 з них стали переможцями з 2 предметів. 

 У 2020 році у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів брали участь 4 учнів: переможців немає. 

Подібна ситуація участі учнів в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН: 

2018 рік – 1 учасник.  

2019 рік – жодного учасника. 

2020 рік – 1 учасник. 1 перемога. 

В обласних етапах творчих конкурсів учні взагалі не брали участі за останні 3 роки. 

Зовнішнє незалежне оцінювання демонструє, що підвищення якості освіти є основним 
завданням у сфері освіти. Велика кількість учнів шкіл сільської місцевості не долають поріг, 
а також мають бали низького рівня. А також мала кількість учнів, які отримують бали 
високого рівня. Найкращі показники мають учні опорного закладу. 

ІІІ. Мета: підвищити рівень реалізації інтелектуального та творчого потенціалу 
обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти Старосалтівської ТГ. 

IV. Завдання: 

1. Створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та 
виховання обдарованих. 

2. Сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням 
навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, 
експериментальної діяльності. 

3. Підготовка педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до роботи з 
обдарованими дітьми, переорієнтація на розвиток якостей творчої  особистості в учнів. 

4. Створення системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та 
педагогічних працівників, які їх навчають. 

5. Об'єднання зусиль закладів освіти,  громадських організацій у створенні оптимальних 
умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей. 

V. Об’єкт: інтелектуально та творчо обдаровані учні. 

VI. Альтернативи вирішення. 

Проблему не можна вирішити швидко. Вона потребує тривалого впровадження системи 
виявлення і роботи з обдарованими дітьми. Проте не потребує великих фінансових витрат.   



VIІ. Паспорт програми 

 

Ініціатор розроблення програми – відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської 
селищної ради. 
Розробник програми – спеціалісти відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської 
селищної ради. 
Відповідальний виконавець програми –відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської 
селищної ради.  
Учасники програми - спеціалісти відділу освіти, молоді та спорту, керівники та 
педагогічні працівники закладів освіти Старосалтівської селищної ради, учні, вихованці. 
Термін реалізації програми – 2021 – 2025 р.р. 
Джерела фінансування Програми: бюджет Старосалтівської селищної ради; інші джерела, 
не заборонені чинним законодавством. 

VIІІ. Заходи: 

1. Створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та 
виховання обдарованих. 
№ Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні Бюджет 

1. Забезпечити реалізацію системи 
ранньої  і поетапної діагностики 
та своєчасного виявлення 
обдарованих дітей 

постійно Директори закладів 
освіти; психолог 

- 

2 Використовувати інноваційні 
психолого-аналітичні тести для 
виявлення і оцінки коефіцієнту 
інтелектуального розвитку 
дітей. 

щорічно Директори  закладів 
освіти; психолог 

- 

3. 3 метою виявлення здібних та 
обдарованих дітей проводити: 
-  шкільні та міжшкільні 
олімпіади з навчальних;  
-  інтелектуальні конкурси, 
вікторини; 
- конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт МАН; 
- конкурс знавців рідної мови ім. 
Петра Яцика, мовно-

літературний конкурс ім.           
Т. Шевченка тощо; 

- предметні тижні; 
- конкурси-виставки учнівських 
робіт художньої творчості, 
музичного, вокального, 
хореографічного,  декоративно-

ужиткового видів мистецтва; 
- спартакіади; 
- дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру «Джура»; 
- туристичні змагання. 

щорічно Директори закладів 
освіти 

  

 

 

 

 

5000 грн/рік 

4. Проводити  роботу по 
виявленню, підтримці та 
супроводу обдарованих дітей 
серед осіб з обмеженими 

постійно Директори закладів 
освіти 

 психолог 

- 



можливостями та особливими 
потребами 

5. Організовувати консультації для 
батьків з проблем розвитку 
здібностей їх дітей 

щорічно Директори закладів 
освіти;  психолог 

- 

6.  Вести інформаційний банк 
даних «Обдаровані діти»,  що 
включає в себе: 
- дані про учасників предметних 
олімпіад та конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
МАН; 
- дані про учасників конкурсів 
естетичного спрямування та 
спортивних змагань; 
- дані про педагогічних 
працівників та керівників 
гуртків, які працюють з 
обдарованими дітьми; 
- дані про мережу закладів 
освіти, що працюють з 
обдарованими дітьми; 
-  оригінальні програми роботи з 
обдарованими дітьми, складені 
педагогами тощо. 

щорічно  Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
директори ЗЗСО 

- 

7. Виявляти та підтримувати 
обдарованих дітей, які належать 
до соціально незахищених 
категорій. Забезпечувати їх 
участь у конкурсах, фестивалях, 
заходах. 

постійно Директори ЗЗСО - 

8. Організовувати консультації для 
батьків з проблем розвитку 
здібностей їх дітей 

щорічно Директори ЗЗСО, 
психологи 

- 

 

2. Сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням 
навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, 
експериментальної діяльності. 
№ Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні Бюджет 

1. Забезпечити особистісно-

орієнтований підхід у навчанні 
та вихованні обдарованих дітей 

постійно Директори ЗЗСО - 

2. Включати в тексти предметних 
контрольних робіт завдання 
проблемно-творчого характеру 
щодо виявлення умінь учнів 
логічно мислити та 
орієнтуватися у нестандартних 
ситуаціях 

постійно Директори ЗЗСО - 

3. Проводити моніторинг 
використання годин варіативної 
частини навчального плану для 

щорічно Директори ЗЗСО - 



розвитку творчих здібностей 
учнів. 

4. Проводити інтелектуальні 
змагання між обдарованими 
типу «Найрозумнійший», «Що? 
Де? Коли?», «Дебати», наукові 
конференції тощо. 

щорічно Директори ЗЗСО - 

5. Проводити шкільний конкурс 
«Учень школи»; «Учень року 
громади»  з метою 
стимулювання творчої 
самореалізації учнів. 

щорічно Директори ЗЗСО - 

6. Проводити зустрічі школярів з 
видатними людьми. 

щорічно Директори ЗЗСО - 

7. Сприяти розширенню мережі 
гуртків у ЗЗСО відповідно до 
запитів учнів 

щорічно Відділ освіти, молоді 
та спорту селищної 
ради 

- 

 

3. Підготовка педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до роботи з 
обдарованими дітьми, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів. 
№ Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні Бюджет 

1. Постійно поновлювати 
комплекс програм і планів для 
організації освітнього процесу з 
обдарованими дітьми у закладах 
освіти. 

щорічно Директори ЗО - 

2. Сприяти роботі творчих груп 
вчителів-предметників 
«Організація роботи з 
обдарованими дітьми при 
викладанні предмету» 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради 

Директори ЗЗСО 

- 

3. Організувати роботу опорного 
закладу освіти  з питань  роботи 
з обдарованими дітьми 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради 

- 

4. Вивчати досвід роботи з 
обдарованими дітьми в закладах 
освіти ТГ. 

постійно Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради 

- 

5. Проводити семінари з проблем 
розвитку творчих здібностей 
обдарованих дітей із залученням 
вчителів-предметників. 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради 

- 

6. Розробити рекомендації для 
батьків з виявлення і розвитку у 
дітей творчих здібностей 

2021 Директори ЗЗСО, 
психологи 

- 

7. Розробити рекомендації для 
вчителів з виявлення і розвитку 
у дітей творчих здібностей 

2021 Психологи ЗО - 

8. Використовувати мультимедійні 
засоби для навчання 
обдарованих дітей 

постійно Директори ЗЗСО - 

9. Здійснювати моніторинг 
результативності роботи з 
обдарованими дітьми 

щорічно Директори ЗЗСО - 



педагогічних працівників, які 
мають звання «вчитель вищої 
категорії», «старший вчитель», 
«вчитель-методист»., створивши 
банк даних вчителів-наставників 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради 

 

 4. Створення системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та 
педагогічних працівників, які їх навчають. 
№ Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні Бюджет 

1. Проводити шкільні свята 
вшанування учнів-переможців, 
обласних та Всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів, спартакіад 

тощо. 

щорічно Директори ЗЗСО - 

2. Проводити відпочинок та 
оздоровлення обдарованих дітей 

у пришкільних таборах 

щорічно Директори ЗЗСО - 

3. Щомісячно протягом 
відповідного навчального року 
виплачувати матеріальне 
заохочення для обдарованих 
дітей (стипендію): призерів III, 
IV етапів Всеукраїнських 
предметних олімпіад  і ІІ, ІІІ 
етапів конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
МАН, обласного етапу 
Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П. Яцика, 
Міжнародного мовно-

літературного  конкурсу ім. Т. 
Шевченка, фестивалів тощо. 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 

щомісячна 
стипендія 
протягом року 
у розмірі:  
І місце – 700 

грн,  
ІІ місце – 600 

грн.,  
ІІІ місце – 500 

грн. 

4. Здійснювати одноразову 
винагороду переможцям та 
лауреатам обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
творчих, спортивних конкурсів, 
змагань, турнірів, фестивалів 
тощо. 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Одноразова 
виплата: 
І місце – 700 

грн, 
ІІ місце – 600 

грн, 
ІІІ місце – 500 

грн. 
5. Стимулювати працю педагогів, 

які підготували призерів III, IV 

етапів Всеукраїнських 
предметних олімпіад і ІІ, ІІІ 
етапів конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
МАН, обласного етапу 
Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П. Яцика, 
Міжнародного мовно-

літературного  конкурсу ім.            
Т. Шевченка, фестивалів тощо 

одноразовою матеріальною 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 

одноразове 
преміювання у 
розмірі: 
І місце – 5000 

грн.,  
ІІ місце –  4500 

грн.,  
ІІІ місце – 4000 

грн. 



виплатою  у відповідному 
навчальному році. 

6. Висвітлювати в засобах масової 
інформації творчі здобутки 
обдарованих дітей, їх участь у 
конкурсах, олімпіадах, оглядах 
тощо, а також про педагогів, які 
працюють з обдарованими 
дітьми. Пропагувати найкращий 
досвід роботи вчителів-

новаторів, психологів, класних 
керівників з проблеми вивчення 
та розвитку природних 
обдарувань учнів у ЗМІ, фаховій 
пресі. 

постійно Директори ЗЗСО 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради 

4000 грн/рік 

5. Об’єднання зусиль закладів освіти,  громадських організацій у створенні оптимальних 
умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей. 

№ Зміст Термін 
виконання 

Відповідальні Бюджет 

1. Ознайомлення громадськості із 
основними досягненнями 
обдарованих учнів. 

щорічно Директори ЗО - 

2. Стимулювати співпрацю 
закладів освіти територіальної 
громади по роботі з 
обдарованими учнями. 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради 

- 

3. Залучати до роботи з 
обдарованими дітьми 
працівників  закладів культури, 
органів охорони здоров’я, 
спеціалістів різних галузей, 
наукових працівників освітніх 
установ, ВНЗ. 

щорічно Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
директори ЗО 

- 

 

ХVІІІ. Фінансування 

     Фінансування програми  здійснюється  з місцевого  бюджету  та інших джерел, 
використання   яких  не заборонено чинним  законодавством. 
 

Прогнозовані показники матеріального стимулювання учнів, які стали переможцями та 
призерами олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, МАН, морального та матеріального 
стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, 
Всеукраїнських, обласних, предметних олімпіад, МАН, конкурсів, турнірів, фестивалів на 
2021-2025 р.р. 

№ 
з/п 

2021 2022 2023 2024 2025 Всього 

учні Пед. 
прац. 

уч
ні 

Пед. 
прац. 

учні Пед. 
прац
. 

учні Пед. 
прац. 

уч
ні 

Пед. 
прац
. 

 

Всьо
го 

за 
рік  
 

25 

200 

грн 

15 000 

грн. 
  

грн 

  

грн 

   

грн 

  

грн. 
  

грн 

  

грн. 
  

грн 

  

грн. 
  

грн 



 

Проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,  
І та ІІ етапів конкурсів, турнірів, фестивалів, МАН, моральне та матеріальне 

стимулювання обдарованих дітей 

 на 2021-2025 р.р. 
 

№ з/п 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. Всього 

Всього 

за рік  
 

450 грн 500 грн 500 грн 600 грн 600 грн 2650 грн 

 

 

Висвітлення в засобах масової інформації творчих здобутків обдарованих дітей, їх 
участі у конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо, а також роботи педагогів, які працюють з 

обдарованими дітьми 

 

№ з/п 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. Всього 

Всього 

за рік  
 

4000 грн 

 

4000 грн 

 

4000 грн 

 

4000 грн 

 

4000 грн 

 

20 000 грн 

 

 

Загальна сума фінансування – 62 850 грн. 
 

ІХ. Очікувані результати 

   

Виконання даної  Програми  дасть змогу: 
 

 створити систему виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, 
обдарованих і  талановитих  учнів Старосалтівської територіальної громади; 

 удосконалювати форми та методи роботи з даною категорією дітей в урочний та 
позаурочний час; 

 створити  творче середовище, яке сприятиме розвитку  природних можливостей  кожного 
учня; 

 підвищити  рівень професійної компетентності педагогів у виборі  форм, методів, 
засобів, технологій навчання і виховання. 

 поширювати  досвід  використання  нових  педагогічних та інформаційних технологій 
для забезпечення  якісної  освіти обдарованих  дітей; 

 створити  сприятливе творче середовище для розвитку здібностей і талантів дітей та 
молоді в сфері культури і мистецтва; 

 підвищити якість участі учнів у конкурсах, олімпіадах, результативність ЗНО. 
 


