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Мета прог рами
Головна мета програми -  розробка, відпрацювання і впровадження 

ефективних методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і 
самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення сприятливих умов 
для забезпечення потреб шкільної молоді в творчій самореалізації, формування 
у підростаючого покоління національної свідомості, любові до рідного краю, 
здорового способу життя.

Основні заходи щодо виконання Комплексної програми  
Виконання програми організувати за такими напрямками:

-  робота з обдарованими учнями; ,,
-  розвиток дитячо-юнацького туризму та краєзнавства;
-  фізкультурно-оздоровча робота та військово-патріотичне виховання 

учнівської молоді;
-  вдосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти;
-  розвиток творчої особистості педагогів, утвердження їх високого 

соціального статусу в суспільстві.
Розділ І

Робота з обдарованою учнівською молоддю
Програма розроблена на виконання Указів Президента України від 

04.07.2005 №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування.та розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 №>927/2010 «Про 
заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 
талановитих дітей га молоді».

Програма складена з урахуванням можливостей закладів загальної 
середньої, дошкільної та позашкільної освіти і спрямована на створення 
сприятливих умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей, їх самореалізації.

Успішне виконання завдань Програми можливе при тісній співпраці 
закладу освіти, с ім ’ї, громадськості та органів місцевого самоврядування. 
Важливою передумовою реалізації програми є запровадження особистісно 
зорієнтованої моделі навчання, яке здійснюється в процесі реформування 
шкільної освіти в Україні.

Мета і основні завдання 
Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої молоді 

шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і 
фізичного розвитку. Програма є документом, що визначає стратегію пошуку, 
навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей на території району. Ця 
діяльність розглядається в контексті загального процесу проектування, 
формування і прогнозування інтелектуального потенціалу країни.

Головна мета програми -  відпрацювання, розробка, налагодження, 
впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку навчання, 
виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов 
для гармонійного розвитку особистості на основі комплексу психолого- 
педагогічних, організаційних, юридичних, економічних і науково-практичних 
заходів.
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1

Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю
1 Проведення районних семінарів-практикумів з питань організації 

психологічного супроводу обдарованих дітей, роль учителя у розвитку 
здібностей дитини, вплив на розвиток творчих здібностей учнів

Відділ освіти, РМ К  
Д о 01 квітня 2019 року

2 Продовження практики матеріального заохочення обдарованих дітей, 
насамперед переможців II та III етапів Всеукраїнських олімпіад, 
літературних, історичних, екологічних та мистецьких конкурсів, 
спортивних змагань. ,

Відділ освіт и, РМК, заклади освіти
Постійно

3 Продовжувати впроваджувати у практику роботи матеріальне заохочення 
педагогічних працівників, учні яких стали переможцями III та IV етапів 
Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань.

Відділ освіти, РМ К, заклади освіти
4 Висвітлювати в засобах масової інформації, на сайтах відділу освіти, 

закладів освіти творчі здобутки обдарованих дітей, їх участь в конкурсах, 
олімпіадах, змаганнях.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Постійно

5 На засіданнях районних методичних об’єднань вчителів-предметників 
аналізувати участь учнів шкіл району в II га III етапах Всеукраїнських 
предметних олімпіад, літературних, історичних, екологічних, художніх 
конкурсах, інтелектуальних конкурсах, спортивних змаганнях, ділитися 
досвідом роботи та визначати шляхи покращення роботи з обдарованими 
учнями.

РМК, директори закладів освіти
Постійно

Система пошуку обдарованої молоді
1 Продовжувати роботу у педагогічних колективах по удосконаленню 

системи пошуку здібних та обдарованих дітей.
Заклади освіти, РМ К  

Протягом року
2 На засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників вивчити 

критерії виявлення та пошуку здібних і обдарованих дітей на уроках та в 
позакласній роботі.

Заклади освіти, РМ К
Згідно планів роботи

3 Оновлювати інформаційний банк даних на здібних та обдарованих учнів.
Заклади освіти, РМ К  

Д о 01 лютого
4 Забезпечити проведення:
- учнівських олімпіад із навчальних предметів;
- учнівських конкурсів;
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- конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у МАЬІ;
- спортивних змагань, туристсько-краєзнавчих зльотів;
- виставок дитячих творів декоративно-прикладного мистецтва, малюнків.

Відділ освіт и, РМК, заклади освіти
Протягом року

5 Сприяти участі інтелектуально і творчо обдарованих дітей в обласних 
конкурсах, фестивалях, олімпіадах, турнірах та змаганнях.

Відділ освіт и , РМК, заклади освіти
Протягом року

Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей ,,
1 Розширювати мережу гуртків та факультативів у закладах освіти, 

удосконалювати форми і методи позашкільної освіти у позаурочний час.
Відділ освіти, директори закладів освіти та ПЛ'Ї'Ю

( 'ерпень-вересепь
2 Розвивати мережу класів допрофільної підготовки учнів 8-9 класів та 

профільного навчання старшокласників.
Відділ освіти, директори закладів освіти

( 'ерпень-вересепь
3 Сприяти оздоровленню обдарованої учнівської молоді в оздоровчих 
таборах та таборах відпочинку.

Відділ освіти , директори закладів освіти
1 Іервен ь-серпен ь

4 Сприяти поширенню передового досвіду роботи шкіл з питань виявлення, 
навчання та психологічного супроводу здібних та обдарованих дітей.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Протягом року

Розділ II
Розвиток дитячо-юнацького туризму та 

краєзнавства учнівської молоді у Ніжинському районі
Загальні положення

На сучасному етапі духовного відродження незалежної України 
невід’ємною складовою громадського руху та наукових досліджень є історичне 
краєзнавство, спрямоване на відродження, духовності, історичної пам’яті, 
формування у громадян і передусім у молоді любові до рідного краю, 
національного патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження 
історико-культурного надбання.

Мета та завдання програми 
Програма розвитку дитячо-юнацького туризму та краєзнавства учнівської 

молоді у районі розроблена з метою створення сприятливих умов для 
забезпечення потреб молоді в творчій самореалізації, формування у 
підростаючого покоління національної свідомості, любові до рідного краю, 
його природи та історико-культурної спадщини, виховання юних патріотів 
української землі.

Заходи щодо реалізації Програми розвитку 
дитячо-юнацького туризму та краєзнавства
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1 Провести районні семінари-практикуми відповідальних за туристську 
та краєзнавчу роботу в школі з проблем:

- «Підготовка керівників туристсько-краєзнавчаої роботи до районних 
змагань з техніки пішохідного туризму»

Вересень
- «Організація і підготовка учнів до районного туристсько-краєзнавчого 

зльоту»
Лютий

2 Організувати і провести районний туристсько-краєзнавчий зліт.
Відділ освіти, РМК, керівники гуртків

'/ ’равен ь - червен ь
3 Забезпечити участь в обласних змаганнях для школярів:

- з техніки пішохідного туризму серед команд учнів;
- у зльоті гуристів-краєзнавців

РМК, заклади освіти 
Лютий-травеи ь

4 Забезпечити участь учнівської молоді у:
- туристсько-краєзнавчих експедиціях та конкурсах;
- екологічних конкурсах та екологічних акціях.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Протягом року

5 Забезпечити участь педагогічних працівників в обласних семінарах з 
підвищення туристської кваліфікації.

РМК, керівники гуртків 
Згідно плану

6 Забезпечити участь в обласних змаганнях з техніки пішохідного 
туризму серед педагогічних працівників, присвячених Дню туризму.

РМК, керівники гуртків 
Вересень

7 Висвітлювати проведені заходи в засобах масової інформації та на 
сайті відділу освіти.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти 
Розділ III

Участь школярів загальноосвітніх шкіл району 
в спортивних змаганнях  

Мета і основні завдання програми
Програма є основним документом, що визначає напрямки залучення 

учнівської молоді до фізкультурно-оздоровчої роботи в школах району.
Подальше впровадження масової фізичної культури і спорту, організація 

змістовного дозвілля та пропаганда здорового способу житгя.
Пошук та відбір талановитих спортсменів для підготовки до збірних 

команд району для участі в обласних змаганнях школярів.
Заходи щодо реалізації програми

1 Вдосконалювати систему організації шкільної та позашкільної 
фізкультурно-оздоровчої у закладах загальної середньої освіти.
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1

Відділ освіт и, РМК, заклади освіти
Протягом року

2 Запровадити систему багатоступеневих спортивно-масових змагань у 
закладах загальної середньої освіти.

Відділ освіти, РМК, учит елі фізкультури
Протягом року

3 Направляти вчителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» 
на курси підвищення кваліфікації в обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

Відділ освіти, РМК, заклади ос вищі
Протягом року

4 Сприяти поліпшенню навчально-матеріальної бази з фізичної культури та 
предмету «Захист ЕЗітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах 
району відповідно до існуючих нормативів, залучаючи різні види 
фінансування.

Відділ освіти, заклади освіти 
Протягом року

5 Підвищувати рівень підготовки учнів для участі в обласних змаганнях.
Відділ освіти, РМК, заклади освіти

Протягом року
6 М атеріали. про проведені спортивні, військово-патріотичні змагання 

висвітлювати в засобах масової інформації, на сайті відділу освіти.
Відділ освіти, РМК, заклади освіти

Протягом року
Розділ IV

Розвиток творчої особистості вчителя 
Мета і основні завдання

Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних заходів 
щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з урахуванням 
вимог суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної 
самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого 
соціального статусу в суспільстві.

Основні заходи щодо виконання Програми 
Оптимізація кадрового забезпечення закладів освіти

1 Продовжувати щорічне визначення потреби району в педагогічних 
кадрах для закладів освіти району.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Травень

2 Продовжувати здійснення формування державного замовлення на 
підготовку педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Травень

3 3 метою впровадження науково обгрунтованої системи педагогічної 
профорієнтації учнів та механізму їх відбору до вищих навчальних 
закладів:
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- організовувати в закладах загальної середньої освіти роботу 
педагогічних гуртків;

- вдосконалювати цільовий відбір учнів до педагогічних навчальних 
закладів;

- запроваджувати профілі навчання у старшій школі де виділяються 
години на вивчення психології;

- залучати учнів до участі в конкурсах щодо вибору професії педагога.
Відділ освіт и, РМК, заклади освіти

Протягом року
4 Продовжувати проведення моніторингу якості підготовки педагогічних 

працівників, їх соціально-педагогічної адаптації та подальшого 
професійного становлення. З цією метою проводити заняття шкіл 
молодого педагога та зустрічі з вчителями -  майстрами педагогічної 
справи.

Відділ освіти, РМК, навчальні заклади
Протягом року

5 3 метою забезпечення технічної і технологічної модернізації навчально- 
виховного процесу сприяти комп’ютеризації навчальних закладів, 
забезпеченню їх доступу до мережі Інтернет.

Відділ освіти, РМ К заклади освіти
Протягом року

Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних 
працівників, удосконалення системи післядипломної освіти

1 3 метою впровадження системи професійно-педагогічної адаптації 
молодих фахівців, роботи по забезпеченню їх професійного становлення і 
зростання:

- продовжувати роботу наставників в закладах району;
- вчителів залучати до конкурсів педагогічної майстерності

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Протягом року

- організовувати і постійно вдосконалювати роботу шкіл молодого 
вчителя.

РМК, заклади освіти 
Протягом року

2. Для керівників закладів освіти та педагогічних працівників організувати
семінари з питань вивчення законодавчих документів про освіту, 
впровадження нових технологій навчання і виховання.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Протягом року

3. Продовжувати в закладах освіти району створення центрів популяризації 
знань родинної педагогіки, виховання громадянського становлення 
особистості, формування здорового способу життя.

Відділ освіти, РМК, заклади освіти
Вересень
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1

4. Сприяти налагодженню зв’язків закладів освіти з громадськими 
організаціями з метою розв’язання актуальних проблем освіти, 
підвищення ролі учителя у формуванні громадянського суспільства.

Відділ освіт и, заклади освіти 
Протягом року

Модернізація системи підготовки педагогічних працівників
1 3 метою забезпечення технічної і технологічної модернізації навчального 

процесу в навчальних закладах продовжувати комп’ютеризацію 
навчального процесу, впровадження педагогічних програмних засобів у 
навчально-виховний процес.

Відділ освіт и, РМ К, заклади освіти
Протягом року

2 Сприяти проходженню педагогічними працівниками навчання при 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за програмою 
Іпіеі. «Навчання для майбутнього».

Відділ освіт и, РМК, заклади освіти
Протягом року  

Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового 
забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх 

професійної діяльності та післядипломної освіти 
Здійснювати заходи щодо виконання ст. 57 Закону України «Про освіту»:

• виплачувати педагогічним працівникам надбавку за вислугу років;
•  оплату підвищення кваліфікації;
• виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на 

оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 
плати) при наданні щорічної відпустки;

• виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в 
розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за 
сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків

Відповідальні за виконання Комплексної програми:
-  Ніжинська районна державна адміністрація;
-  відділ освіти;
-  заклади освіти району
-  селищна та сільські ради

Фінансове забезпечення  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів районного бюджету;

коштів бюджетів селищної та сільських рад;

- інших джерел, не заборонених законодавством України.

Інформативне забезпечення
Найбільш цікаві і ефективні заходи з виконання Комплексної програми 

висвітлювати в засобах масової інформації, на сайті відділу освіти.
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Відділ освіти райдержадміністрації та Ніжинська районна державна 
адміністрація аналізує протягом року стан виконання Комплексної програми, 
ініціює, у разі потреби, внесення змін до неї з метою більш ефективного 
використання бюджетних коштів.

Начальник відділу освіти Л.В. Лозова
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П А С П О Р Т
Комплексної програми сприяння розвитку 

творчої особистості вчителя та учня на 2019 рік 
Мета програми

Головна мета програми -  підтримка обдарованих і талановитих дітей та 
молоді, створення сприятливих умов для розвитку їх творчого потенціалу, 
самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, формування у 
підростаючого покоління національної свідомості, любові до рідного краю, 
здорового способу життя, сприяння зростанню рівня педагогічної майстерності 
вчителів. ,

Програмою передбачено виконання таких завдань:
-  робота з обдарованою учнівською молоддю;
-  удосконалення системи стимулювання інтелектуально та творчо 

обдарованої учнівської молоді, педагогічних працівників, які працюють з 
даною категорією дітей;

-  розвиток дитячо-юнацького туризму та краєзнавства;
-  фізкультурно-оздоровча робота учнівської молоді;
-  розвиток творчої особистості педагогів.
-  удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти.

Розділ І
Робота з обдарованою учнівською молоддю спрямовується на 

відпрацювання, розробку, налагодження, впровадження ефективних 
методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і 
самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для 
гармонійного розвитку особистості на основі комплексу психолого- 
педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів.

Витрати коштів передбачені на проведення:
- районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів;
- районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- 

членів Малої академії наук України;
- районного етапу XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика;
- районного етапу VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка;
- районного чемпіонату інтелектуальних ігор «РЗіваг, інтелект!»;
- щорічної творчої зустрічі нагородження переможців обласних олімпіад та 

конкурсів та змагань. •
Фінансове забезпечення Розділу І

До
3 п

Захід
Витрати 
(тис. гри.)

1 Організація та проведення II (районного) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 
предметів (придбання канцтоварів, дипломів, 
подарунків переможцям та учасникам

7,0
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ЕЗсеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 
предметів)

2 Участь в III (обласному) етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, конкурсів, змагань 
(компенсація за проїзд та добові)

6,0

3 Продовження дії адресної підтримки обдарованої 
молоді, зокрема шляхом призначення і виплати 
стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських 
олімпіад з базових дисциплін, III етапу 
Міжнародного конкурсу знавців української мови 
імені Петра Яцика

9,180

Всього 22,18
Розділ II

Розвиток дитячо-юнацького туризму та краєзнавства серед учнівської 
молоді спрямований на створення сприятливих умов для забезпечення потреб 
молоді в творчій самореалізації, формування у підростаючого покоління 
національної свідомості, любові до рідного краю, його природи та історико- 
культурної спадщини, виховання юних патріотів української землі.

Витрати коштів передбачені на організацію та проведення районного 
зльоту туристів-краєзнавців.

Фінансове забезпечення Розділу II
Хя
3 п Заходи Витрати (тис. гри.)

1

Проведення 
районного зльоту 

туристі в-краєзнавці в 
(придбання призів)

10,0

Всього 10,0
Розділ III

Фізкультурно-оздоровча робота учнівської молоді передбачає пошук та 
відбір талановитих спортсменів для підготовки до збірних команд району для 
участі в обласних змаганнях школярів, подальше впровадження масової 
фізичної культури і спорту в повсякденний побут школярів, організацію 
змістовного дозвілля та пропаганду здорового способу життя, організацію та 
проведення районної Спартакіади школярів Ніжинщини, пошук та відбір 
талановитих спортсменів для підготовки у збірні команди району для участі у 
обласних змаганнях школярів.

Фінансове забезпечення Розділу III
АФ
311 Заходи Витрати (тис. гри.)

1
Організація та проведення районних спортивних 
змагань (придбання призів, солодощів)

15,0

Всього 15,0
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' І

Розділ IV
Розвиток творчої особистості вчителя. Даний напрямок роботи передбачає 

залучення педагогів до участі у різноманітних конкурсах педагогічної 
майстерності, які сприяють підвищенню професійної майстерності педагогів 
дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів та 
позашкільного навчального закладу, виявленню і підтримці творчої праці 
педагогів, популяризації педагогічних здобутків. ЕЗитрати коштів передбачені 
на:

- організацію та проведення районного етапу конкурсу «Учитель року»;
- проведення фахових конкурсів педагогічної майстерності;
- нагородження вчителів, що підготували учнів-переможців обласних та

Всеукраїнських олімпіад, конкурсів.
__________Фінансове забезпечення Розділу IV

ЛЬ 
з п

Заходи Витрати (тис. гри.)

1
Премії вчителям, які підготували учнів- 
переможців обласних та Всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів.

9,605

2
Проведення районного етапу конкурсу 
«Учитель року» та фахових конкурсів.

2,0

Всього 11,605
Розділ V

Удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти. 
Матеріально-технічне забезпечення допризовної підготовки у закладах 
загальної середньої освіти. З метою реалізації основних напрямів допризовної 
підготовки, військово-патріотичного виховання школярів та виконання 
навчальної програми з предмета «Захист Вітчизни» передбачається 
забезпечення 1 закладу макетами автоматів Калашникова.

Фінансове забезпечення Розділу V
.\0
3 п Заходи Витрати (тис. гри.)

1
Придбання макетів автоматів Калашникова для 
закладів загальної середньої освіти

39,0

Всього 39,0
Реалізацію цієї Програми здійснює відділ освіти Ніжинської районної

державної адміністрації спільно з селищною та сільськими радами.
Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її 

дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі.
Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:
- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань; 
-уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку 

виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;

ї
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-виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо 
яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Рішення про внесення змін до Програми приймається районною радою за 
поданням розробника Програми.

Начальник відділу освіти і І. В. Лозова
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