
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 

від 31 січня 2015 року                                 №   25-од 
 
 

Про проведення районного конкурсу  
на кращу  виховну програму дитячих 
закладів відпочинку серед педагогів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
«Цікаве таборування-2015» 
 

На виконання розпоряджень голови облдержадміністрації                                
від 25.09. 2014 року № 397-од “Про підсумки літнього оздоровлення дітей”, від 
30.12.2014 року № 677-од “Про затвердження заходів щодо посилення 
військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді на період 
2015-2020 років”, наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
07.10.2014 року № 306 “Про організацію підготовки літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2015 році”, від 16.01.2015 року № 10 “Про організацію 
виконання заходів щодо посилення військово-патріотичного виховання 
учнівської та студентської молоді на період  2015-2020 років”, наказу 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.01.2015 року № 17 
«Про проведення обласного конкурсу на кращу виховну програму дитячих 
закладів відпочинку серед педагогів загальноосвітніх навчальних закладів 
«Цікаве таборування – 2015»   та з метою актуалізації військово-патріотичного 
виховання через вивчення історії боротьби українського народу за волю, 
незалежність, гідність і свободу, вшанування героїв Майдану, учасників АТО, 
впровадження інноваційних методичних прийомів для забезпечення 
патріотичного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей під 
час проведення оздоровчої кампанії 2015 року 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести 11 березня 2015 року районний конкурс на кращу виховну 
програму таборів з денним перебуванням і дитячих закладів праці та 
відпочинку серед педагогів загальноосвітніх навчальних закладів «Цікаве 
таборування – 2015» під гаслом «Пам’ятай про великі дні наших змагань» 
(далі Конкурс).  



2.На Конкурс подаються роботи від навчальних закладів у відповідних 
категоріях: 

1) виховна програма дитячого закладу праці та відпочинку 
малокомплектної школи; 

2) виховна програма дитячого закладу праці та відпочинку 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

3) виховна програма дитячого закладу праці та відпочинку 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

3. Затвердити склад оргкомітету(додаток 1), склад журі (додаток 2) та 
умови проведення Конкурсу (додаток 3). 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів до 11 березня 2015 
року надіслати  районному оргкомітету заявку , матеріали Конкурсу та коротку 
анотацію із зазначенням вікової категорії, на яку розрахована програма. 

5.Лановецькому районному методичному кабінету (ПАЛАМАРЧУК В.І., 
ПАНЬКІВ Т.А., СЕМЕНЮК М.П., СТРОМЧИНСЬКА О.Б.) забезпечити 
консультативний та методичний супровід проведення Конкурсу. 

6.Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектора з питань 
освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
Р.Й.ЗУБРИЦЬКОМУ. 
 
 
 
 

Начальник відділу освіти,  
молоді та спорту  
райдержадміністрації                                                      О.І. ХОДАНОВИЧ 
 
 
      Р.Й. Зубрицький 

      В.І. Паламарчук 

      Т.А.Паньків 

     М.П.Семенюк 

     О.Б.Стромчинська 

     О.В.  Дашковська 

 

                                                                             
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації 

від 31.01.2015р. № 25-од 
 

 
 

Склад оргкомітету 
районного конкурсу на кращу виховну програму дитячих закладів 
відпочинку серед педагогів загальноосвітніх  навчальних закладів  

 «Цікаве таборування – 2015» 
  

 
1 Ходанович Оксана 

Іванівна 
 

начальник  відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, голова оргкомітету 
 

2 Паламарчук 
Валентина Іванівна 

завідувач Лановецького районного методичного 
кабінету 
 

3 Матевощук Іванна 
Петрівна 
  

методист Лановецького районного методичного 
кабінету 

 
4 
 

Рейтор  
Ірина Петрівна 

методист Лановецького районного методичного 
кабінету 

 
5 
 

Хміль  
Ігор Леонідович 

директор Лановецького районного комунального 
будинку дитячої та юнацької творчості 

 
6 
 

Костюк 
Руслан Сергійович 

директор Лановецької районної комунальної 
станції юних натуралістів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток  2 

до наказу відділу освіти, молоді 
та спорту  райдержадміністрації 

від 31.01.2015р. № 25-од 
 

 
 

Склад журі 
районного конкурсу на кращу виховну програму дитячих закладів 
відпочинку серед педагогів загальноосвітніх  навчальних закладів  

 «Цікаве таборування – 2015» 
 

Зубрицький  
Роман Йосифович 
 

завідувач сектору з питань освіти відділу освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації, голова 
журі 
 

Паньків  
Тетяна Анатоліївна 
 

методист Лановецького районного методичного 
кабінету 

Луцик  
Галина Яківна 
 

методист Лановецького районного методичного 
кабінету 

Семенюк Марія 
Петрівна 

методист Лановецького районного методичного 
кабінету 

Стромчинська Олена 
Богданівна 

методист Лановецького районного методичного 
кабінету 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  3 
до наказу відділу освіти, молоді 
та спорту  райдержадміністрації 

від 31.01.2015р. № 25-од 
 

Умови 
проведення районного конкурсу на кращу виховну програму дитячих закладів 

відпочинку серед педагогів загальноосвітніх  навчальних закладів  
 «Цікаве таборування – 2015» 

 
1. Організатори Конкурсу:  

Організатором Конкурсу є відділ  освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації та Лановецький районний методичний кабінет. 
2.  Мета Конкурсу:  

Конкурс на кращу виховну програму дитячих закладів відпочинку серед 
педагогів загальноосвітніх навчальних закладів «Цікаве таборування – 2015» під 
гаслом «Пам’ятай про великі дні наших змагань» проводиться з метою привернення 
уваги педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до оновлення 
змісту виховної роботи у дитячих закладах  відпочинку шляхом втілення традицій 
волелюбного козацького духу, відданості ідеї і чину вояків ОУН-УПА, духовної 
офіри “Небесної Сотні” та героїв Майдану, плекання оптимізму і віри у перемогу 
української армії в антитерористичній операції, забезпечення  патріотичного, 
інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей під час проведення 
оздоровчої кампанії 2015 року 
3. Учасники Конкурсу:  

До участі у Конкурсі запрошуються педагогічні працівники загальноосвітніх 
навчальних закладів району.  
4. Порядок та терміни проведення Конкурсу:  
 Конкурс проводиться серед педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів. На Конкурс подаються три роботи: виховна програма дитячого 
закладу праці та відпочинку у малокомплектній  школі, ЗОШ І-ІІ та ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. У короткій анотації вказати, на яку вікову категорію розрахована програма. 
5. Порядок подання заявок:  

До 11 березня 2015 року подати конкурсні роботи у Лановецький  районний  
методичний кабінет. 

 
Заявка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові учасника (групи 

учасників), що представляє (представляють) роботу на Конкурс та повну назву 
загальноосвітнього навчального закладу. 

 
6. Форма і тематична спрямованість:  
Конкурсна робота складається з 18 друкованих аркушів (комп’ютерний набір, 

кегль 14, інтервал 1,5.). Обов’язково додається електронна версія у текстовому 
редакторі Word. 

Виховна програма дитячих закладів відпочинку учнів складається з                              
18 детальних розробок, у яких розкрито мету і гасло конкурсу “Пам’ятай про великі 
дні наших змагань”. Наприклад: бесіди, теренові ігри, флеш-моби, квести, змагання, 
конкурси, інсценізації, години художнього читання, концерти, патріотичні дискотеки, 
екскурсії та інше. 
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