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І. Загальні положення  
та підстава для розроблення Програми 

 

         Програма  створення культурно-освітнього простору для розвитку соціально обдарованої 
особистості Топорівської об’єднаної територіальної громади  на 2021-2025 роки  розроблена відповідно 

до:  
-  Конституції України; 
-  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
-  п.6 ст.91 Бюджетного кодексу України;  
-  Закону України «Про концепцію державної політики в галузі культури»;  
-  Закону України «Про позашкільну  освіту»;   
-  Закону України «Основи законодавства України про культуру» 

- Указу Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування державних, 
професійних і місцевих свят; 
- Указу  Президента  України  від 11.02.2004 №180/2004 «Про День вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав»;   
- Указів Президента України: 

          -  від 18 травня 2019 року №286/2019 «Про  Стратегію національно-патріотичного  виховання»; 

          -  від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення нац.-патріотичного виховання дітей та 
молоді»;  
- доручення прем’єр-міністра України В.Гройсмана  від 03.12.2018 №5827/0/1-18 щодо вшанування пам’яті 
загиблих та надання щирої поваги живим ветеранам-афганцям;  
-  розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №999-р  «Про заходи з підготовки та відзначення  
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав»;  



-  наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах»;  
- листа Міністерства освіти і науки України від 10.12.2018 №1/9-751 «Щодо відзначення в Україні 30-ї річниці 
виведення військ з Афганістану»  

 

ІІ. Склад проблеми 

та обґрунтування необхідності її розв’язання 

  

 Підготовка Програми створення культурно-освітнього простору для розвитку соціально 
обдарованої особистості Топорівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки  зумовлена 
необхідністю пошуку шляхів розв’язання складних викликів сучасного етапу розбудови правової держави.  З 
кожним роком збільшується запит суспільства на соціально активних громадян, здатних самостійно приймати 
рішення, відповідальних за свої справи; ініціаторів і організаторів різних сторін суспільного життя. Адже саме 
соціально обдаровані особистості, морально зрілі й національно свідомі, мають необхідний комунікативний, 
організаторський і управлінський потенціал для того, щоб стати активними учасниками громадського життя 
на рівні України, регіону, громади.  Формування цілісної й ефективної системи роботи з когорти обдарованих 
дітей і молоді, створення  певних соціальних сходинок для їхнього успішного кар’єрного просування, 
використання творчого потенціалу в різних площинах суспільного життя повинно стати одним з пріоритетів 
освітньої політики держави, в тому числі нашої громади. У свою чергу, своєчасне виявлення дітей з ознаками 
соціальної обдарованості, належний розвиток їхніх здібностей та психолого-педагогічний супровід має 
здійснюватися в регіонах завдяки об’єднанню зусиль педагогічних колективів, закладів освіти, батьків, 
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, соціальних служб, творчих об’єднань, громадських 
організацій, благодійних фондів та громадськості. Усі вони повинні стати суб’єктами регіонального 
культурно-освітнього простору й максимально використовувати соціальні, історичні, етнічні, духовні, виховні 



умови для розвитку соціально обдарованих дітей і молоді. В останні десятиріччя проблема обдарованості 
досліджується в контексті середовищного підходу, що дозволяє вирішувати питання формування обдарованої 
особистості з позиції забезпечення сприятливих умов для реалізації її потенціалів.  Крім того відбувається 
удосконалення галузі культури, спорту та мистецтва громади, спрямування її на розвиток культурних 
традицій, збереження історичних цінностей, створення максимально сприятливих умов для творчого росту 
особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної 
творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, 
масового відпочинку та розваг, культурного обслуговування населення. Програма  створення культурно-

освітнього простору для розвитку соціально обдарованої особистості Топорівської об’єднаної територіальної 
громади на  2021-2025   роки  визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів 
проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, а також стратегію збереження та укріплення 
позицій Топорівської  ОТГ як культурного осередку.      

Програма  має  на  меті  реалізацію  єдиної  політики  у  сфері   організації концертів, театралізованих 
свят, тематичних заходів, спортивних змагань, тематичних ярмарків, виявлення  талановитої особистості. 
Культурно-масові заходи – цілісна  система  відтворення творчого,  інтелектуального, духовного потенціалу та 

фізичного розвитку  учнівської  молоді  громади.  

  На даний час освітньо-культурний запит населення Топорівської об’єднаної   територіальної   громади  
задовільняють:  
- 1 Будинок культури,  
- 4 сільські бібліотеки, 
- 4 заклади загальної середньої освіти та 2 заклади дошкільної освіти. Зокрема: 
                      - Бочковецький НВК І-ІІ ступенів – 144 учнів 

                      - Грозинецький НВК І-ІІІ ступенів – 346 учнів 

                      - Колінковецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 579 учнів 

                      - Топорівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 474 учні 



                      - ЗДО с. Колінківці «Сонечко» – 120 дітей 

                      - ЗДО  с.Топорівці «Промінець» – 94 дитини 

              На базі чотирьох закладів  середньої освіти І-ІІ, І-ІІІ ступенів  здобувають  освіту 1757 учнів та 
виховуються   214 діток дошкільного віку в ЗДО,  багато з яких  є  талановитими  та здібними.  Вони  беруть 
участь та займають призові місця на ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських конкурсів різного спрямування та 
різноманітних фестивалях виконавської   майстерності.                      
              Творчий   потенціал  є  найціннішим  ресурсом  духовного поступу й   матеріального   розвитку   
людства,   оскільки   прогрес    суспільства характеризується інтенсивним розвитком науки й техніки, 
впровадженням їх досягнень в усі сфери людської діяльності. І саме творча особистість може просувати 
суспільство й державу до висот досконалості. 
     Тому  до  основних напрямків  роботи  закладів освіти  гуманітарний відділ – відділ освіти, культури,  
молоді  та спорту Топорівської  сільської  ради  відносить: 

- розвиток та підтримку творчої, талановитої учнівської молоді; 
- широке залучення дітей,  підлітків, учнівську молодь до культурних надбань села, громади, Буковини; 
- підвищення рівня виконавської майстерності учасників самодіяльної художньої творчості; 
- проведення культурно-мистецьких заходів в рамках відзначення загальнодержавних та професійних свят; 
- проведення територіальних етапів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, фестивалів, науково-

практичних семінарів та конференцій. 
Діяльність  гуманітарного відділу – відділу освіти, культури,  молоді  та спорту Топорівської  сільської 

ради буде спрямована на виховання в підростаючого покоління почуттів любові до України та рідного краю, 
реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких, спортивних програм і проектів для дітей і молоді,  
ефективне використання наявних культурних і творчих ресурсів, перетворення нашої громади на справжній 
осередок культури. 

ІІІ. Мета Програми 

 



Метою програми є: 
- створення  можливості для культивування індивідуальності соціально обдарованої особистості, досягнення 
нею високого соціального статусу й авторитету, задоволення потреби бути реалізованою, відомою, визнаною 
та позитивно оціненою; 

 - посилення регіонального потенціалу системи освіти й виховання в роботі із талановитими та здібними 

дітьми, у зв’язку із реалізацією державної  політики  щодо формування освітніх округів, серед основних 
завдань яких є «створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці; 
- створення фінансових та організаційних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери 
громади; 
-  створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості; 
- розкриття її здібностей, сприяння розвитку  естетичного виховання, задоволення духовних та естетичних 
потреб молоді громади; 
- забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, 
проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, конкурсів, реалізацію комплексу 
культурно-мистецьких програм і проектів для дітей і молоді;  
- відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів, розвиток народної творчості та 
популяризації національних звичаїв і обрядів.  

 

ІV. Основні завдання Програми:  
 

        Для успішної реалізаці дітям з ознаками соціальної обдарованості доречним є змістове наповнення 
освітнього простору соціокультурними смислами. Наше бачення  щодо вирішення проблеми в  об’єктивності 
саме культурно-освітнього контексту простору, який виражає єдність культури й освіти як 
взаємодоповнювальних сфер соціальної життєдіяльності. З огляду на це, потрібно використовувати для 
розвитку соціальної обдарованості дітей умови  уже дошкільного закладу, в якому вони перебувають більшу 



частину  дня, адже культурно-освітній простір закладу освіти визначається як відкрита система, де особливим 
чином організоване соціокультурне й педагогічне середовище, в якому стимулюється творчий розвиток і 
саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Такий простір є системою умов для особистісного й творчого 
розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу. Розглядаючи освітній простір у ракурсі субʾєкт-субʾєктної 
взаємодії, маємо на увазі всіх учасників просторотворення та взаємодію в площинах: середовищ і 
особистостей. Крім того, Програма створення культурно-освітнього простору для розвитку соціально 
обдарованої особистості Топорівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки  забезпечить: 
- надання можливості дітям та учнівській молоді громади відзначати державні, професійні та громадські свята;  
- проведення концертних програм, театралізованих свят на високому професійно художньому та 
організаційному рівнях; 
- збереження культурного надбання країни; 
- створення умов для проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів; 
- сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах самореалізації, створенню умов для  творчої 
діяльності в різних сферах суспільного життя; 
- формування моральної, духовної культури населення на кращих зразках українського та світового 
мистецтва; 
- підтримку діяльності дитячих, молодіжних громадських організацій, спрямованих на розвиток народної 
творчості. 
 Масові заходи потребують відповідного фінансування для забезпечення оплати витрат на матеріально-

технічні забезпечення, сценічне обладнання, а саме головне – стимулювання учасників за їхні досягнення 
тощо.  
          Це зумовлює необхідність прийняття Програми  створення культурно-освітнього простору для 
розвитку соціально обдарованої особистості Топорівської об’єднаної територіальної громади на 2021-

2025 роки. 

                                                        V. Перелік заходів Програми 



 

            Заходи  на  досягнення мети даної  Програми  розроблені у відповідності до Плану роботи 
гуманітарного відділу – відділу освіти, культури,  молоді  та спорту Топорівської сільської ради.  
            Обсяг фінансування по кожному заходу та найменування видатків здійснюється на підставі 
кошторисів.  
 

Найменування заходів Строки 
виконання 

Загальн. обсяг фінансування (тис.грн.) 
2021 2022 2023 2024 2025 

Організація та проведення І етапу конкурсу-захисту 
учнівських науково-дослідницьких робіт  

 
Січень  

 

Коштів не потребує 

Організація та проведення  територіального фестивалю -

конкурсу, присвяченого річниці  від дня народження  
Т.Шевченка  

 
Березень  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Організація та проведення фестивалю-конкурсу  
«Чисті роси» 

Лютий  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Організація та проведення територіального конкурсу  
«Юний дослідник» 

Березень 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Організація та проведення  територіального фестивалю-

конкурсу читців-гумористів «Буковинські пересмішники»  
Березень  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Організація та проведення   територіального фестивалю-

конкурсу «Розквітай, писанко!» 

Квітень   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Організація та проведення фестивалю народних ремесел 
«Колінковецькі передзвони» 

Травень    5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Організація та проведення конкурсу 

«Міс  Топорівської ОТГ» 

Травень  9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Організація та проведення   територіального етапу  
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

Згідно 
обласного 

плану 

 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 



«Сокіл» («Джура») роботи 

Організація та проведення свята творчої обдарованості  
«Я – гордість твоя, Україно!» 

Травень 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Організація та проведення територіального фестивалю- 

конкурсу «Буковинські  намистинки» 

Травень   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Організація та проведення свята «День вишиванки» Вересень 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Організація та проведення територіального фестивалю-

конкурсу «Буковинська зіронька» 

Жовтень 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Організація та проведення  територіальної виставки-

конкурсу «Новорічні композиції» 

Грудень     5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Організація та проведення  територіальної виставки-

конкурсу «Галерея мистецтв» 

Двічі на рік    5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Підтримка  участі творчих колективів, учасників  закладів 
освіти у фестивалях та конкурсах різного рівня 

Упродовж 
даного 
періоду 

  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Всього  60 60 60 60 60 

 

VІ. Очікувані  результати, фінансове забезпечення та етапи виконання Програми 

    

        Виконання Програми забезпечить: 
- організаційну та фінансову підтримку діяльності закладів освіти в напрямку реалізації найбільш соціально 
важливих аспектів; 
 - підвищення рівня загальної культури дітей, школярів та учнівської молоді громади. 
        Фінансове забезпечення Програми здійснюється місцевим бюджетом Топорівської сільської ради, а також  
за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
        Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку на відповідний рік у межах прогнозованих 
показників. 



        Загальний  обсяг  фінансування  300 тис. грн.  
Програма виконується  в  5 етапів  протягом 2021-2025 років. 
Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.  

 

VІІ. Організація  управління  та  контролю за ходом  виконання  Програми 

 

         Головний розпорядник коштів  –  Топорівська сільська рада. 
Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Комплексної Програми здійснюється 
гуманітарним відділом – відділом освіти, культури, молоді та спорту  Топорівської сільської ради. 
         Гуманітарний відділ – відділ освіти, культури, молоді та спорту Топорівської сільської ради 
здійснює аналіз стану реалізації Програми і надає інформацію про її виконання голові Топорівської 
сільської ради та постійній комісії з гуманітарних питань один раз на рік – до 15 січня року,  наступного 
за звітним. 

 

 

                Секретар Топорівської  сільської  ради                                              І. Романчук            

 

 


