РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(46 сесія, 6 скликання)
РІШЕННЯ
18 грудня 2014 року

№ 4804

Про затвердження Програми
роботи з обдарованою молоддю
на 2015 – 2019 роки
На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року
№ 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні", з метою підвищення якості освіти, створення оптимальних умов для
надання системної підтримки обдарованій молоді, забезпечення рівного
доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту здібних та
обдарованих учнів Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму роботи з обдарованою молоддю на 2015 –
2019 роки (далі – Програма), що додається.
2. Взяти до уваги, що фінансування Програми буде здійснюватися за
рахунок коштів міського бюджету, позабюджетних коштів, а також інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
3. Управлінню освіти (В. Харковець) при формуванні бюджету міста
передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, фінансування яких
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
4. Управлінню освіти (В. Харковець) щороку аналізувати хід реалізації
Програми.
5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; постійній
комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді,
спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової
інформації; секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його
виконання – заступнику міського голови Г. Кульчинській, начальнику
Управління освіти В. Харковцю.

Міський голова

В. Хомко

Затверджено
рішення Рівненської
міської ради
___________ №_____
Програма
роботи з обдарованою молоддю на 2015-2019 роки
1. Загальні положення
У період становлення нових суспільних відносин в Україні зростає
попит на обдаровану особистість, на творчих, інтелектуально й духовну
розвинених громадян-патріотів. Тому одним з пріоритетних напрямків
державної освітньої політики є піклування про обдаровану молодь. Адже
саме вона є потенціалом держави, який визначить шляхи її розвитку в
майбутньому.
Вирішення проблем, пов’язаних з виявленням, підтримкою
обдарованих учнів та створення середовища для їх самореалізації, можливе
за умови приділення даним питанням особливої уваги та належного
фінансування, що зміцнить не тільки матеріально-технічну базу навчального
закладу, але і підвищить престиж наукової, дослідницької та творчої
діяльності.
2. Аналіз роботи з обдарованою молоддю
За період функціонування попередньої Програми створена певна
система роботи з талановитими та здібними учнями, щороку зростає
кількість школярів, залучених до предметних олімпіад, конкурсів, турнірів.
Лише у 2013-2014 н.р. у міському етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад, які проводились у 21 номінації, взяло участь 1543 учні. В
обласному етапі олімпіад взяв участь 141 учень закладів освіти міста.
Команда міста у складі 106 учнів виборола 124 перемоги, що становить 88%
від кількості учасників з усієї області. Для участі у ІV (заключному) етапі
Всеукраїнських олімпіад направлено 30 учнів, 12 з них посіли призові місця.
У 2013-2014 н.р. у міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН в 62 секціях 12 відділень взяло участь
976 слухачів, з них 481 стали переможцями. За останні чотири роки
спостерігається тенденція до зростання кількості учасників І етапу конкурсузахисту і відповідно – переможців: 2011 р. – 584 учасники і 295 переможців,
2012 р. – 722 учасники і 362 переможці, 2013 р. – 863 учасники і 431
переможець.

До обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН від міста було допущено 212 учнів,
які представили 257 робіт. 130 учнів-представників м. Рівного вибороли 156
перемог, що становить майже 40% від усіх перемог у обласному етапі
конкурсу-захисту.
У ІІІ (заключному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН рівненські школярі здобули 18 перемог (всього
область має 38). Своєрідним підсумком участі школярів у МАНі стала
традиційною щорічна науково-практична конференція «У світ відкриттів –
через МАН». Активізувалась участь учнів ЗНЗ міста у обласних турнірах. У
2013-2014 н.р. представники дев’яти навчальних закладів змагалися в
турнірах юних фізиків, правознавців, біологів, географів, істориків, хіміків і
вибороли 18 перемог.
Досягнення школярів та їх наставників гідно вшановані. 20 учнів, які
мають досягнення на всеукраїнському та міжнародному рівнях, отримують
стипендію міського голови. За підготовку переможців олімпіад і конкурсів
різних рівнів вже третій рік поспіль 170 педагогам встановлюється доплата
300 грн. щомісячно.
У місті започатковано створення банку обдарованих учнів, що дасть
змогу вивести дану ділянку роботи на новий організаційний та змістовий
рівень.
З метою підвищення рівня науково-методичного та психологопедагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями загальноосвітніх
навчальних закладів при управлінні освіти створено Центр роботи з
обдарованими учнями. Завдяки діяльності Центру набула системності
методична підготовка педагогічних працівників до роботи із здібними та
талановитими школярами: проводились інструктивно-методичні наради,
міські та обласні семінари, вебінари, науково-практичні конференції.
Як підсумок роботи з обдарованою учнівською молоддю за рік
реалізований проект «Рівненські таланти. Учнівська еліта – 2014».
Досвід роботи з обдарованими учнями висвітлений на сторінках
центральних педагогічних видань України.
3. Мета та основні напрямки Програми
Мета Програми полягає у створенні оптимальних умов для надання
системної підтримки обдарованій молоді, забезпечення рівного доступу до
здобуття якісної освіти, соціальному захисті здібних і обдарованих учнів,
формуванні інтелектуального потенціалу міста.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення науково-методичного та психолого-педагогічного
супроводу, виявлення, відбір та підтримка обдарованої молоді,
розроблення індивідуальних програм;
підвищення рівня науково-методичного та матеріально-технічного
забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

-

-

-

визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю,
використання інноваційних методів роботи;
сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її
наставників;
удосконалення професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних
працівників, зокрема щодо методологічних основ роботи з
обдарованою молоддю;
забезпечення
скоординованої
діяльності
органів
місцевого
самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій щодо
сприяння розвитку обдарованої молоді;
забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників.
4. Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в
установленому порядку за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством. У 2015-2019 роках видатки
на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах
асигнувань, передбачених у бюджеті міста на відповідні роки.
5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
системну роботу з виявлення і відбору обдарованої молоді та надання
їй соціальної підтримки;
скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування,
громадськості та навчальних закладів, установ і організацій у роботі з
обдарованою молоддю;
розширення мережі класів з поглибленим та профільним вивченням
предметів.

Довідка до проекту рішення «Про затвердження Програми роботи з
обдарованою молоддю на 2015-2019 роки»
Рішенням міської ради № 919 від 07.07.2011р. було затверджено міську
Програму роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014роки.
В зв’язку із закінченням дії Програми у 2014 році та необхідністю в
подальшому створення оптимальних умов для надання системної підтримки
обдарованої молоді, на розгляд міської ради подається проект «Про
затвердження Програми роботи з обдарованою молоддю на 2015-2019 роки»

Начальник Управління

В.Харковець

Начальнику відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення
О.Лопачуку
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради на
виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
просить розмістити на сайті міської ради повідомлення про оприлюднення
проекту рішення «Про затвердження Програми роботи з обдарованою
молоддю на 2015-2019 роки» (додається).

Начальник управління освіти

В.Харковець

Вик. І.Кіруца
267726

Начальнику управління
бюджету та фінансів
В.Шульзі

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради
надає для погодження проект рішення міської ради «Про затвердження
Програми роботи з обдарованою молоддю на 2015-2019 роки» (додається).

Начальник управління освіти

В.Харковець

Вик. І.Кіруца

Інформаційна довідка
про перелік осіб, яким необхідно надати рішення Рівнеради
«Про затвердження Програми роботи з обдарованою
молоддю на 2015-2019 роки»

№ з/п
1
2
3

Найменування виконавчого органу міської
ради
Заступник міського голови
Управління освіти
Управління бюджету і фінансів

Начальник управління освіти

Керівник
Г.Кульчинська
В.Харковець
В.Шульга

В.Харковець

6. Завдання і заходи з виконання міської програми роботи з обдарованою молоддю
на 2015-2019 роки
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1. Поновлення банку даних про
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на виявлення обдарованої молоді
за віковими категоріями.
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2. Оновлення міського та шкільних
банків даних «Обдарованість».
3. Забезпечення проведення
Всеукраїнських олімпіад, Інтернетолімпіад, конкурсів, конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт МАН, турнірів і фестивалів,
міської олімпіади «Крок».
4. Активне впровадження
профільного навчання. Введення
факультативів, спецкурсів, класів та
груп з поглибленого вивчення
навчальних предметів у ЗНЗ.
5. Забезпечення роботи базових
закладів з підготовки до олімпіад,
конкурсів, турнірів.
6. Організація оздоровлення та
відпочинку обдарованих дітей
(літні табори, збори, клуби,
екскурсії, зустрічі).
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Очікуваний
результат
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Удосконалення
нормативноправової бази

-

Поповнення
банків даних про
обдаровану
молодь

50

Забезпечення
доступності
позашкільної
освіти
Забезпечення
рівного доступу
до якісної освіти
здібних та
обдарованих
учнів
Удосконалення
змісту і форм
роботи з
обдарованими
учнями
Оздоровлення
здібних і
обдарованих дітей

7. Забезпечення функціонування
міського відділення Малої академії
наук учнівської молоді із
залученням науковців.

20152019
роки

Управлін
ня освіти

Місце
вий
бюджет

8. Забезпечення загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів
навчально-методичними
посібниками, необхідними для
роботи з обдарованою молоддю.

20152019
роки

Управлін
ня освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет,
позабюд
жетні
кошти

20152019
роки

Управлін
ня освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет ,
позабюд
жетні
кошти

9. Модернізація обладнання
базових закладів з підготовки до
олімпіад, конкурсів, турнірів.
10. Підвищення кваліфікації
педагогічних і науковопедагогічних працівників,
вивчення, узагальнення та
популяризація передового досвіду
з питання розвитку обдарованої
особистості.
11. Здійснення адресної підтримки
обдарованої молоді та
педагогічних працівників, які
підготували призерів
Всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, конкурсів-захистів,
турнірів і фестивалів тощо
державного та міжнародного
рівнів, шляхом встановлення
відповідних премій, стипендій,
доплат.

20152019
роки

20152019
роки

Управлін
ня освіти

Управлін
ня освіти

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет
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30

Поліпшення
навчальнометодичного
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Модернізація
навчальноматеріальної бази
закладів

Згідно кошторису

100

20

20

20

Згідно кошторису

20

20

Забезпечення
якісного
кадрового
забезпечення

Стимулювання
обдарованих
учнів та педагогів
, які їх
підготували

12. Реалізація проекту «Учнівська
еліта» (випуск фотоальбому,
буклету тощо)
13. Проведення міського свята
«Рівненські таланти» з метою
вшанування переможців
Всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, конкурсів-захистів,
турнірів і фестивалів тощо, їх
вчителів та батьків.
14. Забезпечення управлінського та
науково-методичного супроводу
впровадження науковопедагогічного проекту «Інтелект
України».
15. Координація діяльності щодо
співпраці з громадськими
організаціями у сфері розвитку та
підтримки обдарованої молоді.
16. Популяризація здобутків
обдарованої молоді, в т.ч. через
засоби масової інформації.
17. Налагодження міжнародних ,
всеукраїнських та регіональних
звʼязків з обдарованою молоддю з
метою обміну досвідом (Республіка
Польща, Білорусь, Волинська,
Тернопільська та ІваноФранківська області).

Секретар міської ради
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А.Грещук

