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Про  підсумки проведення  огляду-конкурсу  
виховної роботи в пришкільних таборах 
відпочинку, таборах гуманітарного спрямування  
 та мовних таборах влітку 2018 року 

 
На виконання Закону України від 04.09.2008 № 375-VІ «Про 

оздоровлення на відпочинку дітей», комплексної Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІІІ сесії VІІ 
скликання Житомирської обласної ради від 26.01.2016 № 110, наказу 
управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 
28.02.2018 року № 59  «Про організацію відпочинку дітей на базі пришкільних 
та мовних таборів  влітку 2018 року» відділом освіти  проведено огляд-конкурс 
виховної роботи у пришкільних таборах відпочинку, таборах гуманітарного 
спрямування  та мовних таборах.  

Основним завданням конкурсу було вивчення та   поширення кращих 
педагогічних технологій виховання дітей в пришкільних таборах,  виявлення 
найбільш ефективних форм і  методів впровадження у практику виховної 
роботи інноваційних технологій, вивчення виховних можливостей тимчасового 
дитячого колективу.  

 З 26.05.2018  року на базі закладів загальної середньої освіти району 
розпочали роботу 8 пришкільних таборів відпочинку та  9 таборів 
гуманітарного спрямування, організованим відпочинком було охоплено 590 
дітей (30% від загальної кількості учнів району). 

29 червня 2018 року  розпочали роботу 10 мовних таборів,  де 
удосконалювали  іншомовну компетентність (англійська, німецька, французька, 
польська мови) 190 дітей. 

Таким чином, організованим відпочинком було охоплено 7 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 дітей з інвалідністю, 184 дитини 
з багатодітних, малозабезпечених, неповних сімей, 3 дітей з групи ризику,  141 



талановита та обдарована дитина, 15 дітей,   батьки яких брали участь  у 
антитерористичній операції.  

У таборах були створені умови для цікавого проведення дозвілля в 
умовах постійного пошуку чогось нового, можливості реалізувати свої 
бажання, розкрити здібності та таланти.  

Під час роботи таборів відпочинку працювали гуртки декоративно-
прикладного напрямку та спортивні секції. 

Плани виховної роботи таборів були насичені різноманітними заходами 
та складалися з урахуванням тематичної направленості та побажань дітей. 
Серед видів діяльності – фізична (вироблення санітарно-гігієнічних умінь і 
навичок, попередження травматизму, фізичне загартовування), навчально-
пізнавальна (творча діяльність, оволодіння знаннями про природу, суспільство, 
людину), управління колективом (свята, традиції, рольові ігри, квести, 
тренінги, конкурси). 

До Дня захисту дітей, Дня початку Другої світової війни, Дня конституції 
України відбулися тематичні заходи з вихованцями  таборів відпочинку, 
таборів гуманітарного спрямування та мовних таборів. 

Крім заходів, які проводилися на шкільному рівні, табори відпочинку та 
табори гуманітарного спрямування Пилиповицької, Великомолодьківської, 
Суслівської, Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів плідно співпрацювали з Будинками культури, сільськими 
бібліотеками, використовували міжпредметні зв’язки, відвідували 
підприємства, які розташовані в межах села, з метою профорієнтаційного 
ознайомлення. 

Вихованці табору Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів мали можливість   
ознайомитись з історією м. Рівне та м. Дубно. 

Змістовною та цікавою була організація роботи в  мовних таборах. Діти 
спілкувалися іноземними мовами та застосовували їх у різних формах 
діяльності. Різноманітні заходи  проводилися переважно на свіжому повітрі, в 
ігровій формі, з використанням інтерактивних форм (робота в парах, групах, 
командах тощо) в Дідовицькій, Гірківскій, Івашківській, Стрієвській ЗОШ І-ІІ 
ступенів  та Несолонській, Гульскій, Киківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.  
 Завдяки грамотним методичним завданням  спланованих заходів, робота 
у всіх мовних таборах допомагала учням непомітно долати мовний бар’єр, 
отримувати мотивацію для подальшого удосконалення англійської, 
французької, німецької, польської мов.  

На огляд-конкурс виховної роботи представили матеріали всі  колективи 
пришкільних таборів відпочинку, таборів гуманітарного спрямування  та  
мовних таборів. 

У відповідності до нормативно-правової бази, яка регламентує 
організацію роботи пришкільних таборів у більшості поданих на конкурс 
матеріалів наявні: плани роботи таборів, оформлені паспорти таборів та  
куточки загонів. Проте, в  деяких конкурсних роботах переважають 
фотоматеріали  проведених заходів, які не відображають зміст запланованих 
заходів.  



  
Враховуючи вищезазначене 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Відзначити  роботу  колективів  пришкільних таборів відпочинку 
Великомолодьківської, Гульської,   Колодянської,  Орепівської, 
Пилиповицької, Суслівської, Ярунської шкіл І-ІІІ ступенів та  
Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів  за активну участь в огляді-
конкурсі виховної роботи. 

 
2. Відзначити роботу колективів мовних таборів Броницькогутянської,  

Жолобненської, Киківської, Несолонської ЗОШ  І-ІІІ ступенів та  
Гірківської, Дідовицької, Івашківської, Киянської, Стрієвської ЗОШ І-ІІ 
ступенів і колективів таборів гуманітарного спрямування 
Великомолодьківської, Гульської, Колодянської, Орепівської, 
Пилиповицької, Токарівської, Суслівської, Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів за популяризацію  вивчення 
іноземних мов. 

 
3. Визнати переможцями районного огляду-конкурсу виховної роботи 

табори відпочинку: 
  І місце –  «Білі Вітрила» (Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, начальник 

табору Курач Г.О.); 
  ІІ місце – «Сонечко» (Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів, начальник 

табору Буняк І.О.);  
  ІІІ місце – «Водограй» (Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

начальник табору Ковальчук Н.О.). 
 
4. Визнати переможцями районного огляду-конкурсу виховної роботи  

табори гуманітарного спрямування: 
   І місце – «Країна чудес» (ПилиповицькаЗОШ І-ІІІ ступенів, 

начальник табору Філоненко Г.О.); 
   ІІ місце – «Друзі» (Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів, начальник табору 

Голяченко Т.В.); 
  ІІІ місце – «Друзі» (Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

начальник табору Валага О.І.),   
 
5. Визнати переможцями районного огляду-конкурсу виховної роботи мовні 

табори : 
   І місце – «Веселка» (Киківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, начальник 

табору Петришина Т. В.), «Сонячний зайчик» (Дідовицька ЗОШ І-ІІ 
ступенів, начальник табору Куликовський Б.Д.); 

   ІІ місце – «Нащадки д’Артаньяна»  (Жолобненська  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, начальник табору Вовк М.В.) , «Веселі хмаринки» ( Гірківська 



ЗОШ І-ІІ ступенів, начальник табору Годун В.Б.) «Посмішка» (Стрієвська 
ЗОШ І-ІІ ступенів, начальник табору Митюк І. В.); 

  ІІІ місце – «Веселка» (Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів, начальник 
табору Дмитерчук Н.В.), «Веселка» (Івашківська ЗОШ І-ІІ, начальник 
табору Сорока І.М.).  

 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Ващенко Н.П. 
 
 

 
 

 
 Начальник відділу     О.А.Антипчук 
 
 
З оригіналом вірно: 
 

начальник відділу     О.А.Антипчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


