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Про підсумки проведення 
оздоровчої кампанії 2018 року

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №508 «Про 
організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року», регіональної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2016-2020 
роки Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, місцевими органами 
управління освітою, педагогічними колективами закладів освіти організовано 
проведення оздоровчої кампанії поточного року.

Цьогоріч в області функціонувало 478 дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою, з них: 464 табори з 
денним перебуванням, 2 наметові містечка, 12 дитячих стаціонарних 
оздоровчих закладів. Заклади дошкільної освіти було переведено на оздоровчий 
режим роботи.

Роботу наметових таборів було організовано на базі Центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді Ніжинської міської ради та Карпилівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради.

Оздоровчо-відпочинковими послугами охоплено 29,8 тис. школярів 
(28271 -  відпочинком, 1607 -  оздоровленням), що становить 34% від 
контингенту здобувачів освіти 1-10 класів. Улітку цього року відпочило на 696 
дітей більше, ніж у минулому році. Разом з тим, на 807 школярів менше 
забезпечено оздоровчими послугами.

У період літньої оздоровчої кампанії із запланованих 14 функціонувало 
12 дитячих стаціонарних оздоровчих закладів. Позаміські заклади 
«Полісяночка» Городнянського району, «Сонечко» Варвинського району не 
працювали у зв’язку з передачею зазначених закладів у комунальну власність 
відповідних новостворених об’єднаних територіальних громад. У зв’язку з 
реконструкцією призупинено діяльність позаміського закладу оздоровлення та 
відпочинку імені Я.П. Батюка Ніжинської міської ради.

Першочергова увага при формуванні контингенту оздоровчо- 
відпочинкових закладів приділялася дітям, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки. Цьогоріч надано оздоровчі та відпочинкові послуги
22,4 тис. таких дітей (75%), у т.ч. 474 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
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батьківського піклування, 499 дітей з інвалідністю, 1 630 дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій, 15 дітей, батьки яких загинули у зоні проведення 
АТО, 187 дітей внутрішньо переміщених осіб.

Забезпечено оздоровленням та відпочинком понад 60% від контингенту 
здобувачів освіти 1-10 класів у Талалаївському (75%), Н.-Сіверському (74%), 
Сосницькому (74%), Куликівському (69%), Прилуцькому (65%), Борзнянському 
(62%), Семенівському (62%) районах, Іванівській (78%), Кіптівській (76%), 
Линовицькій (75%), М.-Коцюбинській (73%), Малодівицькій (68%), 
Плисківській (61%), Сосницькій (61%) об’єднаних територіальних громадах. 
Найнижчий цей показник, як і минулого року, залишається у містах Чернігові 
(10%), Ніжині (24%).

Оздоровлення вихованців інтернатних закладів обласного 
підпорядкування здійснено на базі дитячих позаміських закладів: «Лісова 
казка» Н.-Сіверського району, «Зміна» Чернігівського району, «Барвінок» 
Менського району та за кордоном.

Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі діти з інвалідністю, 
оздоровлювалися в позаміському закладі «Веселка» на базі Удайцівського 
навчально-реабілітаційного центру Прилуцького району, де створено відповідні 
умови.

Відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської 
області на 2016-2020 роки з 04 червня до 17 липня забезпечено функціонування 
Чернігівської обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей на 
базі дитячого табору «Юний турист» Чернігівського району (80 учасників). 
Формат проведення першої зміни -  англомовний табір, профіль другої -  
національно-патріотичне виховання.

Цьогоріч продовжено реалізацію проекту Міністерства освіти і науки 
України «Літні мовні табори», протягом червня-серпня проведено 191 літню 
школу з англійської, німецької, французької мов (4,0 тис. учасників).

Переможцями проекту «Go Camp 2018» стали 17 закладів освіти області. 
Відповідно до умов конкурсу волонтери взяли участь у роботі англомовних 
таборів, зокрема, Чернігівської обласної літньої школи для обдарованих та 
талановитих дітей, Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва, 
Білейківської ЗОНІ І-ІІІ ступенів Козелецької ОТГ.

Основний вектор виховної роботи в оздоровчо-відпочинкових закладах 
спрямовувався на формування національно-патріотичної свідомості дітей. У 
відпочинкових закладах Борзнянського, Городнянського, Ічнянського, 
Козелецького, Коропського, Ніжинського, Срібнянського, Талалаївського, 
Чернігівського районів, Козелецької, Деснянської, Кіптівської, Остерської, 
Коропської, Корюківської, Менської, Макіївської, Іванівської об’єднаних 
територіальних громад та містах обласного значення: Ніжин, Н.-Сіверський, 
Прилуки та Чернігів, проведено тематичні зміни козацького, національно- 
патріотичного виховання.
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Також за програмами національно-патріотичного виховання було 
організовано профільні зміни у наметових таборах м. Ніжин та Срібнянського 
району, на базі дитячих стаціонарних закладів: «Зміна», «Юний турист» 
Чернігівського району, «Десна» Н.-Сіверського району.

Невід’ємною складовою виховної роботи оздоровчих закладів є навчання 
дітей правилам безпеки життєдіяльності. Організовано проведення бесід, 
квестів «Школа безпеки», тренінгових занять «Надання першої долікарської 
допомоги», практичних занять за участі медичних працівників, конкурсу 
малюнків «Безпека очима дітей».

Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей» пройшли атестацію 2 оздоровчі заклади: «Десна» Н.-Сіверського району 
та «Веселка» Талалаївського району.

Проведено навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 
керівників та „посадових осіб установ та закладів освіти, в тому числі для 
директорів закладів оздоровлення та відпочинку (25.04-23.05). За результатами 
навчання здійснено перевірку знань (протокол від 23.05.2018 №2 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності).

Органами управління освітою постійно здійснювався контроль за 
проведенням оздоровчої кампанії, створенням безпечних умов для перебування 
дітей у закладах оздоровлення та відпочинку. Випадків групових інфекційних 
та неінфекційних захворювань дітей, харчових отруєнь не зафіксовано.

Враховуючи зазначене, з метою підготовки до наступної оздоровчої 
кампанії 2019 року н а к а з у ю :

1. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

1.1 Здійснити комплексний аналіз проведення оздоровчої кампанії 2018 
року в закладах освіти, на базі яких було організовано функціонування закладів 
оздоровлення та відпочинку. Окремо звернути увагу на питання дотримання 
вимог безпеки життєдіяльності учасників оздоровчо-виховного процесу.

Листопад-грудень 2018 року
1.2 Врахувати реальну потребу фінансування заходів з оздоровлення та 

відпочинку дітей при формуванні місцевих бюджетів на 2019 рік.
Листопад-грудень 2018 року

1.3 Вжити конкретних заходів щодо збереження мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою.

Постійно
1.4 Провести підготовчу роботу до оздоровчої кампанії 2019 року.

Січень-травень 2019 року
1.5 Поновити банк даних дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки.
Січень 2019 року



4

1.6 Забезпечити своєчасний та якісний підбір кадрів для роботи в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Березень-травень 2019 року
1.7 Забезпечити підготовку та проведення профільних і тематичних змін у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Травень-серпень 2019 року

2. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д.Ушинського (ректор А. Заліський):

2.1 Організувати проведення навчання для керівників та інших категорій 
працівників оздоровчо-відпочинкових закладів з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, виховної роботи.

Березень-травень 2019 року
2.2 Здійснити науково-методичний супровід проведення літніх шкіл з 

іноземних мов, тематичних та профільних змін у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку.

Травень-серпень 2019 року
2.3 Розробити методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, у тому числі з національно- 
патріотичного виховання, з питань протидії булінгу.

До 01 квітня 2018 року

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ


