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Про підготовку й організацію роботи 
обласної літньої школи для обдарованих 
та талановитих дітей у 2018 році

На виконання регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Чернігівської області на 2016-2020 роки, розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 17.05.2016 №268 «Про затвердження плану 
заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на 
період до 2020 року», наказів Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 18.01.2017 №17 «Про внесення доповнень до Плану заходів щодо 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в 
закладах освіти області», від 07.04.2017 №142 «Про затвердження плану заходів з 
національно-патріотичного виховання у закладах освіти області на 2017 рік», 
рішення Колегії Управління освіти і науки обласної державної адміністрації «Про 
впровадження ефективних моделей національно-патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді у закладах освіти області» (протокол від 11.02.2016 № 1) та з 
метою належної підготовки й організації роботи обласної літньої школи для 
обдарованих та талановитих дітей у 2018 році

НАКАЗУЮ:

1. Організувати роботу обласної літньої школи для обдарованих та 
талановитих дітей (далі -  літня школа) на базі дитячого табору «Юний турист» 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»:

I зміна: 04.06-24.06.2018, профіль -  англійська філологія;
II зміна: 27.06-17.07.2018, профіль -  національно-патріотичне виховання.
2. Комунальному позашкільному навчальному закладу «Центр національно- 

патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» 
(Степовик П.М.):

2.1 Здійснити якісний добір професійних кадрів до 18.05.2018 року.
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2.2 Забезпечити підготовку дитячого табору «Юний турист» для проведення 
літньої ніколи та підписання акту приймання табору відповідними службами до 
18.05.2018 року.

2.3 Провести паспортизацію закладу до 18.05.2018 року.
2.4 Забезпечити ефективне функціонування дитячого табору.
2.5 У рамках співпраці із Державною службою України у справах ветеранів 

війни та учасників АТО (за згодою), Чернігівським обласним військовим 
комісаріатом (за згодою) забезпечити проведення спільних заходів із національно- 
патріотичного виховання в літній школі.

2.6 Підготувати та подати на затвердження начальника Управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації план роботи літньої школи за 
відповідними профілями до 25.05.2018 року.

2.7 Вжити вичерпних заходів для оновлення та змістовного наповнення 
планів виховної роботи літньої школи з урахуванням потреб дітей, національно- 
патріотичної складової виховання та обов’язковим дотриманням норм державного 
соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей.

2.8 Забезпечити безпеку перебування дітей у літній школі, у тому числі 
дотримання вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, 
протипожежної безпеки та правил охорони життя дітей на водних об’єктах, під час 
екскурсій та подорожей, правил охорони праці.

2.9 Забезпечити надання якісного харчування із дотриманням норм 
відповідно до вимог чинного законодавства, безперебійне постачання якісних та 
безпечних харчових продуктів та продовольчої сировини.

2.10 Інформацію щодо діяльності літньої школи, проведених заходів 
подавати Управлінню освіти і науки облдержадміністрації для оприлюднення на 
сайті.

3. Центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів (Чеботько В.М.):

3.1 Сприяти належному забезпеченню матеріально-технічної діяльності 
літньої школи в межах компетенції.

3.2 Забезпечити висвітлення інформації щодо роботи літньої школи на 
офіційному сайті Управління освіти і науки облдержадміністрації.

4. Методисту з безпеки життєдіяльності навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернігівській області Котевичу О.Д. з метою 
створення безпечних умов перебування дітей організувати проведення обстеження 
дитячого табору «Юний турист» до 11.05.2018 року.



5. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д.Ушинського (Заліський A.A.) забезпечити науково-методичний супровід 
роботи літньої школи.

6. Начальнику відділу професійної, вищої освіти, науки та по роботі з 
персоналом Управління освіти і науки обласної державної адміністрації 
Глузду В. І. залучити до організації освітнього процесу літньої школи 
педагогічних та науково-педагогічних працівників, кращих студентів профільних 
закладів вищої освіти області.

7. Комунальному позашкільному навчальному закладу Чернігівському 
обласному Палацу дітей та юнацтва (Мельниченко І.О.) підготувати сценарій 
урочистих заходів із відкриття відповідно до профілів змін літньої школи.

8. Начальникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
місцевого самоврядування, директорам Чернігівського обласного педагогічного 
ліцею для обдарованої сільської молоді (Коломієць Г.В.), Ніжинського обласного 
педагогічного ліцею (Шевчук Т.М.), обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» 
(Лещенко Н.П.) надати до 18.05.2017 року пропозиції Управлінню освіти і науки 
обласної державної адміністрації щодо персонального складу учасників обласної 
літньої школи згідно з додатком. Звернути увагу, що інформацію про 
персональний склад учасників II зміни обласної літньої школи (профіль -  
національно-патріотичне виховання) буде надано додатково.

9. Державному професійно-технічному навчального закладу «Чернігівський 
центр професійно-технічної освіти» (Потєхіна Н.О.) забезпечити проходження 
учнями виробничої практики під час роботи обласної літньої школи.

10. Заступнику начальника Управління -  начальнику фінансово- 
економічного відділу Управління освіти і науки Чубич JI.B. забезпечити своєчасне 
фінансування діяльності літньої школи та контроль за ефективним використанням 
коштів обласного бюджету в галузі «Освіта».

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

Начальник Управлінця /У у у /У  М.А.Конопацький
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Додаток
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації
від ае.С Є .Л /,7УсР № Л&9

Персональний склад учасників обласної літньої школи 
(профіль -  англійська мова)

№ Назва району, міста, ОТГ Кількість учасників
І зміна

профіль - англійська філологія
04.06-24.06.2018

1 Бахмацький 1
2 Батуринська ОТГ
3 Бобровицький 1
4 Бобровицька ОТГ
5 Новобасанська ОТГ
6 Борзнянський 1
7 Плисківська ОТГ
8 Комарівська ОТГ
9 Височанська ОТГ
10 Варвинський 1
11 Варвинська ОТГ
12 Г ороднянський 1
13 Г ороднянська ОТГ
14 Тупичівська ОТГ
15 Ічнянський 1
16 Ічнянська ОТГ
17 Парафіївська ОТГ
18 Козелецький
19 Козелецька ОТГ 2
20 Деснянська ОТГ 1
21 Кіптівська ОТГ
22 Остерська ОТГ
23 Корейський
24 Коропська ОТГ
25 Корюківський
26 Корюківська ОТГ 1
27 Холминська ОТГ
28 Куликівський
29 Куликівська ОТГ
30 Менський
31 Менська ОТГ 1
32 Ніжинський
33 Вертіївська ОТГ
34 Лосинівська ОТГ
35 Н.-Сіверський
36 Носівський
37 Носівська ОТГ 1
38 Макіївська ОТГ



5

39 Мринська ОТГ 1
40 Прилуцький
41 Малодівицька ОТГ
42 Линовицька ОТГ
43 Ріпкинський 1
44 Любецька ОТГ
45 Семенівський
46 Семенівська ОТГ 1
47 Сновська ОТГ 1
48 Сосницький
49 Сосницька ОТГ 1
50 Срібнянський 1
51 Срібнянська ОТГ
52 Талалаївський
53 Талалаївська ОТГ
54 Чернігівський 1
55 Г ончарівська ОТГ
56 Іванівська ОТГ
57 М.-Коцюбинська ОТГ
58 Олишівська ОТГ
59 м. Н.-Сіверський 2
60 м. Ніжин 2
61 м. Прилуки 2
62 м. Чернігів 5
Чернігівський обласний педагогічний 
ліцей для обдарованої сільської молоді

1

Ніжинський обласний педагогічний ліцей 2
Заклади позашкільної освіти обласного 
підпорядкування

7

ВСЬОГО 40


