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ПРОГРАМА
«ОБДАРОВАНА ДИТИНА»
на 2013-2018 роки

м. Знам’янка, 2013 рік

Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове
товариство, побудова громадянського суспільства, перехід до ринкової економіки,
зростання міграції населення, у тому числі молоді, передбачають орієнтацію на
особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті
знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне
удосконалити власне життя і життя своєї держави.
Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим
основним фактором, який суттєво впливає на її загальний і економічний розвиток.
Це в значній мірі стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості,
інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану
на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне
стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.
Програма «Обдаровані діти» спрямована на забезпечення формування
інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для
виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та
постійного духовного самовдосконалення.
З метою створення системи роботи з обдарованими дітьми та її функціонування
необхідно:
- вважати талановитими і обдарованими тих дітей, школярів та
учнівську молодь, хто в силу видатних здібностей демонструє високі
показники та унікальність у вивченні поезії, літературі, музиці,
хореографії, живописі, народно-ужитковому мистецтві, вокалі, спорті;
хто має загальну багатопланову обдарованість та талановитість.
Нормативно-правова база створення Програми:
• Закон України «Про освіту»;
• Закон України «Про загальну середню освіту»;
• Закон України «Про дошкільну освіту»;
• Закон України «Про позашкільну освіту»;
• Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010
рр.;
• Державна програма роботи з обдарованими молоддю на 2007-2010 роки
(Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016);
• Національна доктрина розвитку освіти (Затверджено Указом Президента
України від 17.04.2002 р. №347/2002);
Мета програми
Мета програми – всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей та
учнівської молоді, формування творчої особистості; створення єдиного
інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей.
Мета визначає координуючу роль програми в діяльності навчально-виховних
закладів, позашкільних установ.
Основні завдання
Основними завданнями програми є:
• підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими
дітьми;

•
•
•
•

удосконалення основних напрямів роботи з обдарованими дітьми, впровадження
інноваційних методів роботи;
підвищення статусу обдарованих дітей та її наставників;
забезпечення підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для їх
творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку;
об'єднання зусиль навчальних закладів, позашкільних установ, різних соціальних
і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та
творчої реалізації обдарованих дітей.

Очікувані результати
• удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих дітей;
• підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального
забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими
дітьми;
• підвищення рівня професійної
компетентності педагогів у визначенні
технологій навчання і виховання;
• розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей, педагогічних
працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей;
• консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з
обдарованими дітьми.

Основні заходи щодо пошуку, підтримки, навчання і
виховання обдарованих дітей
І.Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного
забезпечення педагогічних працівників
№
Заходи
з/п
1.
Поповнити банк психодіагностичних
методик, спрямованих на виявлення
обдарованих дітей
2.
Впроваджувати досвід роботи педагогів
закладу з проблеми «Творча обдарованість» з
метою впровадження єдиного підходу до
визначення критеріїв відбору обдарованих
дітей
3.
Організовувати семінари, семінарипрактикуми, круглі столи, майстер-класи з
питань інноваційних методів роботи з
обдарованими дітьми
4.
Забезпечити підвищення фахового рівня
педагогічних працівників шляхом залучення
їх до участі у обласних та всеукраїнських
програмах, конференціях, семінарах,
тренінгах різного рівня з питань роботи з
обдарованими дітьми
5.
Організовувати та проводити семінари,
консультації, “круглі столи” та інші форми
методичної роботи для дітей та батьків з
проблем розвитку здібностей та задатків
дітей у навчальних закладах міста
6.
Створити та постійно поповнювати
інформаційний банк даних про педагогів, які
результативно працюють з обдарованими
дітьми та вивчити їх позитивний досвід
7.
Створення банку методичної літератури з
питань роботи з обдарованими дітьми
8.

9.

Відповідальні
Практичний
психолог відділу
освіти
Практичний
психолог відділу
освіти, методист,
керівники гуртків

Час
реалізації
2013р.
2013р.
Постійно

Методист,
заступник
директора з НВР

2013р.
Постійно

Заступник
директора з НВР

Постійно

Заступник
директора з НВР

Постійно

Адміністрація
закладу

Постійно

Методист,
заступник
директора з НВР
Забезпечення
навчально-методичними Адміністрація
матеріалами для роботи з обдарованими закладу
дітьми
Забезпечити педагогічних працівників, які
Адміністрація
працюють з обдарованими дітьми,
закладу
нормативними, інструктивними,
методичними та інформаційними
документами

2013р.
Постійно
2013р.

10.

11.

12.

Здійснювати співпрацю з училищем культури
м. Олександрія щодо організації практики
студентів на базі Центру дитячої та юнацької
творчості з метою створення бази кадрів
Впровадити в експериментальній формі
створення «портфоліо» закладу щодо
обдарованих дітей
Популяризувати здобутки обдарованих дітей
через місцеві ЗМІ та у фахових виданнях

Адміністрація
закладу

2014р.

Адміністрація
закладу

2013-2018р.

Адміністрація
закладу

Постійно

ІІ. Виявлення обдарованих дітей і створення умов для їх розвитку
№
Заходи
з/п
1.
Поповнювати дані персоніфікованого банку
обдарованих дітей закладу
2.
Здійснювати психолого-педагогічний
супровід обдарованих дітей
3.
Проводити апробацію методик і програм,
спрямованих на виявлення та розвиток
здібностей та нахилів обдарованих
вихованців ПНЗ
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Впроваджувати в практику систему ранньої
і поетапної діагностики та своєчасного
виявлення обдарованих дітей
Впровадити проведення інтелектуальних
конкурсів, турнірів, змагань типу
«Найрозумніший», «Що? Де? Коли?»,
«Брейн - ринг», «Своя гра» та інші
Виявляти та підтримувати обдарованих
дітей, які належать до соціально
незахищених категорій. Забезпечувати їх
участь у конкурсах, фестивалях, заходах
Організація консультацій для гуртківців та
батьків гуртківців ПНЗ з проблем розвитку
здібностей
Проводити форуми обдарованих дітей за
номінаціями: «Переможці та дипломанти
Всеукраїнських, обласних конкурсів»,
«Лідери громадського життя міста»
Розробка та реалізація індивідуальних
освітніх програм, технологій, методик
навчання обдарованих дітей як

Відповідальні
Заступник
директора з НВР
Практичний
психолог

Час
реалізації
Постійно
Постійно

Адміністрація
закладу, керівники
гуртків

2015р.
Постійно

Практичний
психолог, методист

2014р.
Постійно

Культорганізатор
закладу

2013-2018р.

Адміністрація
закладу

2013-2018р.

Практичний
психолог відділу
освіти
Культорганізатор
закладу

Щорічно

Адміністрація
закладу

2016р.

2018р.

10.

індивідуально, так і малими групами
Видавати збірки творчих робіт та сприяти
проведенню творчих звітів обдарованих
вихованців

Адміністрація
закладу

2017-2018р.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у роботі з
обдарованими дітьми
№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Заходи
Забезпечити проведення інтелектуальнотворчих конкурсів
Розробити план заходів з удосконалення
роботи з обдарованими дітьми у всіх
навчальних закладах
Організовувати та проводити учнівські
наукові конференції
Щорічно проводити міське свято
«Обдарованість року» під патронатом
міського голови
Впровадити в практику Інтернет – конкурси
та інтернет -конференції
Залучати обдарованих вихованців до
проектної діяльності в закладі
Організація участі дітей у обласних
Всеукраїнських, республіканських, очнозаочних, інтерактивних конкурсах учнівської
творчості, турнірах, змаганнях тощо
Використовувати у роботі з талановитою
молоддю сучасне устаткування, передову
техніку і технології, інші сучасні
матеріально-технічні ресурси
Організувати виставку персональних робіт
обдарованих дітей у кожному навчальновиховному закладі
Випустити альманах дитячих малюнків і
віршів «Місто, яке я знаю, і в яке я вірю»

Відповідальні
Культорганізатор
закладу
Методист,
заступник
директора з НВР
Адміністрація
закладу
Культорганізатор
закладу
Культорганізатор
закладу
заступник
директора з НВР,
керівники гуртків
Адміністрація
закладу, керівники
гуртків
Адміністрація
закладу, керівники
гуртків

Час
реалізації
Щорічно
2015р.
Щорічно
Травень,
щорічно
2016р.
2015-2018р.

Щорічно

2015-2018р.

Культорганізатор

2016р.

Адміністрація
закладу, керівники
гуртків
Культорганізатор

2018р.

Залучати
:
обдарованих дітей до роботи в
консультативно-дорадчих органах міської
ради
Організація та проведення міських конкурсів: Адміністрація
читців-декламаторів, виконавців народної
закладу, керівники
пісні, виконавців естрадної пісні, на кращий гуртків
вірш, прозовий твір, малюнок; свята
хореографії, фестивалю театрального
мистецтва

2017р.

2015-2018р.

ІV. Розширення можливостей позашкільної освіти для розвитку
обдарованих дітей
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Заходи
Здійснювати моніторинг інтересів та запитів
дітей міста з метою удосконалення мережі
гуртків, клубів, які діють на базі
позашкільного навчального закладу
Висвітлювати в засобах масової інформації
форми, методи роботи з обдарованими дітьми
в позашкільних закладах
Провести міський фестиваль «Дім, в якому
ми живемо» (формати мультимедіа та «жива
газета»)
Організовувати зустрічі лідерів учнівського
самоврядування з представниками міської
ради з питань вирішення проблем молоді
міста

Відповідальні
Методист

Адміністрація
закладу, керівники
гуртків
Адміністрація,
керівники гуртків
Культорганізатор

Час
реалізації
Щорічно

Постійно

2018р.

2013 -2018р.

V. Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів
№
з/п
1.

Заходи

Відповідальні

Час
реалізації

Модернізувати обладнання позашкільного
навчального закладу з метою створення умов
для роботи з обдарованими дітьми

Адміністрація
закладу

2017-2018р.

VІ. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей
№
з/п
1.

2.

Заходи
Продовжити практику оздоровлення
обдарованих та талановитих дітей в ЦДЮТ
Започаткувати міську книгу Пошани для
обдарованих та талановитих дітей міста

Відповідальні
Адміністрація
закладу, керівники
гуртків
Культорганізатор

Час
реалізації
Щорічно
2016р.

VІІ. Стимулювання педагогічних працівників
№
з/п
1.

2.

Заходи
Відзначення педагогічних працівників, які
мають призерів конкурсів, турнірів, змагань,
акцій, конкурсів учнівської творчості
Видати альманах творчих портретів
педагогів, які результативно працюють з
обдарованими дітьми

Відповідальні
Адміністрація
закладу
Методист,
заступник
директора з НВР

Час
реалізації
Щорічно
2018р.

VІІІ. Співпраця з громадськими організаціями
№
з/п
1.

2.

Заходи
Здійснювати координацію діяльності
місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, а також
навчальних закладів у їх співпраці з
громадськими організаціями у сфері розвитку
та підтримки обдарованих дітей
Підписати трьохсторонню Угоду про
співпрацю міського парламенту з органами
місцевого самоврядування та відділом освіти
у сфері розвитку та підтримки обдарованих
дітей

Відповідальні
Адміністрація
закладу

Міський парламент
дітей

Час
реалізації
Щорічно

2017р.

