
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

12 лютого 2016 року                   Здолбунів    № 21 

 

Про затвердження заходів 

на виконання районної програми роботи 

з обдарованою молоддю на 2016-2018 роки 

 

 

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 20 січня 2016 року № 28 «Про районну програму роботи з обдарованою 

молоддю на 2016-2018роки» 

 

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи на реалізацію районної програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2016-2018 роки (далі – Програма). 

2. Відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації: 

     2.1. Забезпечити реалізацію зазначених заходів у визначені терміни. 

     2.2. Інформувати  Здолбунівську районну державну адміністрацію про хід 

виконання Програми щороку до 01 грудня. 

     2.3. Заслухати хід реалізації Програми на колегії відділу освіти у жовтні  

2018 року. 

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

3.1. Розробити заходи на виконання районної програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2016-2018 роки. 

3.2. Інформувати відділ освіти про виконання заходів щороку до 10 

листопада протягом 2016-2018 років. 

4. Відокремленому підрозділу - централізована бухгалтерія відділу освіти 

щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник відділу 

 

 Л. Карпенко 

 

 



 

Проект наказу підготував: 

завідувач райметодкабінету                                                           Глущук Н.О. 

 

 

Погоджено: 

Юрисконсульт                                                                                 Кухарчук І.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти Здолбунівської районної   

державної адміністрації 

12.02.2016  № 21 

 

Заходи з виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2018 роки 
Перелік заходів програми Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я 

(тис.грн.) 

У тому числі за 

роками: 

Очікувані результати 

2016 2017 2018 

1. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку. Забезпечення доступу до якісної освіти 

1. Забезпечення 

функціонування та 

поповнення районного 

банку даних 

«Обдарованість» 

2016-2018 

 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

     

Виявлення і відбір 

обдарованої молоді; 

визначення основних 

напрямів роботи з 

обдарованою молоддю 

2. Поповнення 

електронного банку 

діагностичних методик, 

спрямованих на виявлення 

обдарованих дітей 

2016-2018 

 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет 

     

3. Організація 

консультацій для учнів, 

вихованців ДНЗ  та батьків 

учнів з питань розвитку 

здібностей 

2016-2018 

роки 

Районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

     

4. Здійснення моніторингу 

інтересів та запитів учнів з 

метою удосконалення 

мережі гуртків, клубів на 

базі навчальних закладів та 

позашкільних установ 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

     



2. Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми 

1. Забезпечення 

проведення 

Всеукраїнських та 

міжнародних олімпіад,  

конкурсів, турнірів 

 2016-

2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

районний 

бюджет 

 55 15 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методичний 

та психолого-

педагогічний супровід 

виявлення, відбору та 

підтримки обдарованої 

молоді 

 

 

Забезпечення рівного 

доступу до якісної 

освіти здібних і 

обдарованих дітей 

2. Забезпечення 

проведення спортивних та 

спортивно-туристських 

змагань, спортивно-

масових заходів,  заходів 

військово-патріотичного 

спрямування 

 2016-

2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

районний 

бюджет 

650 200 200 250 

3. Забезпечення 

проведення  творчих 

конкурсів, виставок, 

фестивалів  

2016-2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

районний 

бюджет 

75 25 25 25 

4.  Відкриття класів та груп 

з поглибленим і 

профільним вивченням 

окремих предметів, в тому 

числі в сільській місцевості 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Кошти 

освітньої 

субвенції 

    

5.Збільшення кількості 

гуртків та інших творчих 

об’єднань у 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладах 

 2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

150 50 50 50 

6. Продовження практики 

проведення предметних 

тижнів  

2016-2018 

роки 

Навчальні заклади      

7.Утворення 

консультаційних пунктів 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний 

бюджет 

10 3 3 4 



для роботи з обдарованою 

молоддю 

районний методичний 

кабінет 

3.Модернізація інформаційної та матеріально-технічної бази навчальних закладів 

1. Забезпечення 

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних навчальних 

закладів навчально-

методичними посібниками, 

необхідними для роботи з 

обдарованими дітьми  

 2016-

2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

районний 

бюджет 

30 10 10 10 Підвищення рівня 

науково-методичного, 

матеріального та 

інформаційного 

забезпечення  роботи з 

обдарованими дітьми 

 

Підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

педагогів у роботі з 

обдарованими дітьми 

 

 

 

Впровадження 

інноваційних методів 

роботи 

2. Модернізація 

обладнання  

загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних 

закладах з метою 

створення умов для роботи 

з обдарованою молоддю 

 2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

районний 

бюджет 

100 30 30 40 

3.Комп'ютеризація та 

під'єднання до мережі 

Інтернет дошкільних, 

позашкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних  закладів 

 2016 рік Відділ освіти 

райдержадміністрації 

районний 

бюджет 

100 100   

4. Кадрове забезпечення та підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми 

1. Вивчення, узагальнення 

та популяризація досвіду 

роботи з питань розвитку 

обдарованої особистості 

 2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

Здолбунівський 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

30 10 10 10  

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня 

професійної 

2. Створення районного 

методичного об’єднання 

учителів, відповідальних за 

роботу з обдарованими 

2016 

рік 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

Здолбунівський 

районний методичний 

     



дітьми кабінет компетентності 

педагогів у роботі з 

обдарованими дітьми 

 

 

 

Впровадження 

інноваційних методів 

роботи 

3.Залучення педагогічних 

працівників до участі  у 

міжнародних програмах, 

конференціях, семінарах, 

тренінгах різного рівня з 

питань роботи з 

обдарованими дітьми 

 2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

30 10 10 10 

4. Створення та постійне 

поповнення 

інформаційного банку 

даних про педагогів, які 

результативно працюють  з 

обдарованими дітьми та 

вивчення їх позитивного 

досвіду 

2016-2018 

роки 

Районний методичний 

кабінет 

     

5.Створення та поповнення 

електронного банку 

методичної літератури з 

питань роботи з 

обдарованими дітьми 

2016-2018 

роки 

Районний методичний 

кабінет 

     

5. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей та їх наставників 

1. Популяризація здобутків 

обдарованої молоді, в тому 

числі через засоби масової 

інформації 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

7 2 2 3 

Підвищення статусу та 

стимулювання 

обдарованої молоді та 

її наставників 

2. Забезпечення 

проведення районного 

свята «Творче 

обдарування» 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

100 30 30 40 

3.Продовження випуску   

районної книги «Від 

шкільної стежини - до 

зірок України» про 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

15 5 5 5 



обдарованих та 

талановитих дітей та їх 

наставників 

4. Адресна підтримка 

обдарованої молоді та 

педагогічних працівників, 

які підготували призерів 

олімпіад, конкурсів, 

турнірів, змагань шляхом 

виплати відповідних 

стипендій, премій   

 2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

450 150 150 150  

5. Організація відпочинку 

в літніх таборах 

обдарованої молоді, у тому 

числі в літніх таборах за 

методикою пластового 

руху 

 2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

районний методичний 

кабінет 

районний 

бюджет 

90 30 30 30 

6.Організація та залучення 

переможців олімпіад та 

конкурсів до екскурсійних 

поїздок 

 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

районний методичний 

кабінет 

 

районний 

бюджет 

50 15 15 20  

5. Співпраця з громадськими організаціями та міжнародне співробітництво 

1.Налагодження та 

координація співпраці з 

громадськими 

організаціями району, 

області та держави у сфері 

розвитку та підтримки 

обдарованих дітей  

  2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

районний 

бюджет 

15 5 5 5 Забезпечення рівного 

доступу до якісної 

освіти здібних і 

обдарованих дітей 

 

 

 



2. Залучення обдарованої 

молоді до участі у 

міжнародних проектах, 

програмах, науково-

практичних конференціях, 

олімпіадах, змаганнях і 

конкурсах 

  2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

районний 

бюджет 

30 10 10 10  

Підвищення статусу 

обдарованої молоді та 

її наставників 

3. Налагодження 

співробітництва з 

міжнародними освітніми 

установами, фондами та 

організаціями 

  2016-

2018 роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний методичний 

кабінет, навчальні 

заклади 

районний 

бюджет 

30 10 10 10 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2018 роки 

 

Обсяг коштів, які планується 

залучити на виконання програми 

(тис.грн.) 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання Програми  

(тис. грн.) 
 

2016 рік 

 

2017 рік 

 

2018 рік 

 

Районний бюджет 710 615 692 2017 
 

 

                                                                                         


