
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 
12.04.2012                            № 464 
 
 
Про організацію літнього оздоровлення 
та відпочинку дітей у 2012 році 

 

З метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії 
у 2012 році, додержання законодавства у сфері оздоровлення  та відпочинку 
дітей 

 
Н А К А З У Ю: 
 

1. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 
Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій: 

1.1. Разом з місцевими органами виконавчої влади, іншими органами 
державної влади, профспілковими та громадськими організаціями провести 
необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення 
оздоровлення та відпочинку  дітей  влітку 2012 року.        
         1.2. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів, 
передбачених на проведення оздоровлення та відпочинок дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.          

 1.3. Сприяти залученню інвестицій на оздоровлення та відпочинок 
дітей, модернізацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 
забезпечувати всебічне заохочення та підтримку підприємств, установ, 
організацій, професійних спілок і фондів, а також добровільних внесків 
юридичних та фізичних осіб, спрямованих на оздоровлення і відпочинок 
дітей. 
         1.4. Посилити контроль за недопущенням  використання дитячих 
оздоровчих закладів не за призначенням або вилучення їх із сфери 
позашкільної освіти. 

     



 1.6. Вжити заходів до організації на базі навчальних закладів таборів з 
денним перебуванням та забезпечити дотримання в них належного догляду 
за дітьми, режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, а також  
відповідну виховну, фізкультурно-спортивну та культурно-екскурсійну 
роботу; передбачити зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, на 
базі яких будуть функціонувати такі табори. 

1.7. Здійснити своєчасний та якісний підбір кадрів для роботи в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, особливу увагу приділити  
підбору педагогічних кадрів для роботи з вихованцями інтернатних закладів 
із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

1.8. Забезпечити контроль за дотриманням дитячими оздоровчими 
закладами вимог Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
«Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», за створенням належних 
умов  для   охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування,  за 
дотриманням санітарних, протипожежних правил, правил порядку 
проведення екскурсій, походів, купання у водоймах, правил перевезення 
дітей автомобільним та іншими видами транспорту. 

1.9. Здійснювати контроль за організацією в дитячих оздоровчих 
закладах виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи гуртків, 
клубів, студій, об’єднань за інтересами. 

1.10. Взяти під особливий контроль організацію оздоровлення 
вихованців інтернатних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування та створення безпечних умов для їх перебування у 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 
          1.11. Сприяти зайнятості в літній  період дітей шкільного віку, 
особливо із сімей,  які перебувають у складних життєвих обставинах. 
Використовувати потенціал позашкільних навчальних закладів для 
організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей. 
           1.12. До 20 вересня 2012 року подати відділу позашкільної освіти, 
виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства (Середницька А. Д.) 
інформацію про підсумки оздоровчої кампанії. 

 2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.), ректорам 
(директорам) вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації  створити 
для студентів, які проходять педагогічну практику в дитячих оздоровчих 
закладах, необхідні умови для дострокового проходження підсумкового 
семестрового контролю. 

   3. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 
(Середницька А. Д.), департаменту економіки та фінансування (Даниленко 
С.В.) сприяти Національному еколого-натуралістичному центру учнівської 
молоді (Вербицький В. В.), Українському державному центру позашкільної 
освіти (Ткачук В. В.), Українському державному центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді (Савченко Н. В.)  в організації оздоровлення 



та відпочинку  талановитих, обдарованих дітей, лідерів учнівського 
самоврядування. 

4. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді 
(Вербицький В. В.), Українському державному центру позашкільної освіти 
(Ткачук В. В.), Українському державному центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (Савченко Н. В.) ужити заходів щодо організації та 
проведення протягом червня-вересня всеукраїнських масових заходів  з 
еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, 
туристсько-краєзнавчого, дослідницького-пошукового та фізкультурно-
спортивного напрямів позашкільної освіти за участю учнівської молоді – 
учасників і переможців регіональних фестивалів, конкурсів, змагань, зльотів, 
експедицій тощо відповідно до орієнтовного плану, згідно з додатком. 

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
  

 
 
Заступник Міністра                                                                  Б. М. Жебровський   
 
 



 

 

                                  Додаток  до наказу  
                                  МОНмолодьспорт 

  від 12.04.2012 № 464 
 

Орієнтовний план заходів 
 з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, 

дослідницького-пошукового та фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної освіти  
на період літнього оздоровлення  2012 року 

 
№ 
п/п 

Назва заходу Кількість 
учасників 

Термін 
проведення 

Місце проведення 

1 2 3 4 5 
Заходи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

 Робота Всеукраїнського оздоровчого табору 
передового досвіду «Юннат»: 

   

1. Всеукраїнський збір юних екологів (І зміна) 200 
 

червень 
 

м. Київ 
 

2. Всеукраїнський збір юних дослідників (ІІ зміна) 
 

200 
 

червень м. Київ 
 

3. Всеукраїнський збір юних тваринників (ІІІ зміна) 200 
 

червень-
липень 

м. Київ 
 

Заходи Українського державного центру позашкільної освіти 
4. Профільна зміна та відпочинок вихованців гуртків 

повітряних зміїв 
50 11-13 травня м. Дніпропетровськ 

5. Профільна зміна та відпочинок юних картингістів 50 18-20 

травня 

м. Кам’янець-Подільський 

6. Профільна зміна та відпочинок юних 
ракетомоделістів 

50 07-12 травня м. Скадовськ Херсонська 

обл. 



 

 

7. Профільна зміна та відпочинок юних 
судномоделістів (радіокеровані яхти) 

40 03-06 

травня 

м. Харків 

8. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького 
фестивалю народних мистецтв «Смарагдові 
витоки» 

500 14 - 16 
травня 

м. Мукачеве 

9. І Міжнародний конкурс плакатів, малюнків і 
фотографій «Дружат дети на планете» 

200 травень м. Київ 

10. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Всеукраїнської відкритої виставки «Мистецтво 
оригамі» 

100 15-18 травня м. Ужгород 

11. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Міжнародного вокально - хореографічного фестивалю 
«Київський каштанчик» 

120 травень м. Київ 

12. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Всеукраїнського  відкритого фестивалю дитячої художньої 
творчості «Єдина родина» 

400 червень м. Скадовськ 

Херсонська область 
13. Профільна зміна та відпочинок юних 

авіамоделістів (мікромоделі та найпростіші) 
30 травень-

червень 
 

м. Марганець 
Дніпропетровська обл. 

14. Профільна зміна та відпочинок юних 
авіамоделістів (вільнолітаючі моделі) 

50 червень 

- липень 

м. Конотоп 

Сумська обл. 
15. Профільна зміна та відпочинок юних 

автомоделістів (трасові моделі) 
90 25-30 

червень 

м. Дніпропетровськ 

16. Профільна зміна та відпочинок юних 
автомоделістів 

(радіокеровані моделі - позашляховики) 

50 23-24 

червня 

м. Одеса 



 

 

17. Міжнародний фестиваль дитячої творчості 
«Золота рибка» 

200 червень-
липень 

м. Севастополь 

18. Оздоровча зміна  з одночасною участю у Всеукраїнському 
відкритому фестивалі  «У Молодогвардійському колі» 

450 червень-
липень 

м. Одеса 

19. Профільна зміна та відпочинок юних 
судномоделістів (моделі до 600 мм) 

50 червень-
липень 

м. Кіровоград 

20. Профільна зміна та відпочинок юних 
автомоделістів (кордові моделі) 

50 червень-
липень 

м. Стрій 

Львівська обл. 
21. Профільна зміна та відпочинок учасників 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячих 
театральних колективів «Світ надії - Дивосвіт» 

120 20 червня 03 
липня 

Херсонська обл. 

22. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Всеукраїнського фестивалю хореографічного 
мистецтва «Магія танцю» 

100 06-19 липня Херсонська обл. 

23. Профільна зміна та відпочинок юних картингістів 
на Кубок України з картингу 

50 серпень м. Кам’янець- 
Подільський 

24. Профільна зміна та відпочинок юних 
авіамоделістів (повітряний бій) 

50 серпень Закарпатська обл. 

25. Міжнародний фестиваль дитячого кіно та 
телебачення «Веселка» та Всеукраїнський 
відкритий конкурс юних фотоаматорів «Ми - діти 
України» 

100 серпень Полтавська обл., 
Херсонська обл. 

26. Профільна зміна та відпочинок юних любителів 
радіозв’язку на КХ, зі швидкісної радіотелеграфії 

50 серпень Херсонська обл. 

27. Профільна зміна та відпочинок юних 
авіамоделістів (радіокеровані моделі) 

40 серпень Донецька обл. 

28. Профільна зміна та відпочинок юних 
автомоделістів (радіокеровані моделі) 

50 серпень м. Євпаторія 
АР Крим 

29. Гала-концерт переможців Всеукраїнських фестивалів  120 вересень м. Київ 



 

 

та конкурсів 
30. Профільна зміна та відпочинок учасників 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу 
“Молодь обирає здоров’я” 

200 вересень м. Одеса 

31. Профільна зміна та відпочинок юних судно 
моделістів (радіокеровані яхти) 

50 вересень м. Дніпропетровськ 

32. Профільна зміна та відпочинок юних спортсменів-
радіопеленгаторів 

30 вересень АР Крим, 
м. Севастополь 

33. Профільна зміна та відпочинок юних 
авіамоделістів (кордові моделі) 

50 вересень Харківська обл., 
м. Київ 

34. Профільна зміна та відпочинок юних 
автомоделістів (з радіокерованих автомоделей –
шосейні класи) 

50 вересень 
 

м. Севастополь 
 

35. Профільна зміна та відпочинок учасників 
колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» 

70 вересень 

жовтень 

м. Ужгород,  

Закарпатська обл. 
36. Профільна зміна та відпочинок юних судно 

моделістів (морський бій) 
40 вересень 

жовтень 

м. Донецьк 

37. Профільна зміна та відпочинок юних 
автомоделістів з кордових автомоделей 

50 вересень 

жовтень 

Львівська обл. 

Заходи Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
38. Всеукраїнський збір переможців та лауреатів Всеукраїнської 

історико-географічної експедиції "Історія міст і сіл  України" 
90 червень-

серпень 
Закарпатська область 

(ЦТТАУУ) 
39. Всеукраїнський збір переможців та  лауреатів 

Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчих 
експедицій „Мій рідний край”   

120 червень-
серпень 

Закарпатська область 

(ЦТТАУУ) 
40. Відкриті змагання Миколаївської області серед юнаків та 

юніорів з пішохідного туризму  «Кубок Бугу»  
190 29.04-02.05 Миколаївська  область 



 

 

41. Всеукраїнські змагання з пішохідного мандрівництва 
„Стежками Героїв” 

270 30.04-06.05 Івано-Франківська область 

42. 41-й Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного 
туризму 

350 11-17.07 Закарпатська область 

 
43. III (Всеукраїнський) етап дитячо-юнацької військово-

спортивної патріотичної  гри „Сокіл” („Джура”)  
300 19-25.07 Закарпатська область 

(ЦТТАУУ) 
44. III Чемпіонат України серед юніорів з водного туризму 200 29.08-01.09 Івано-Франківська область 
45. Чемпіонат України з парашутного  багатоборства серед 

юніорів та юнаків 
80 липень-

серпень 
Херсонська область 

46. Відкриті змагання з пішохідного мандрівництва 

„Осінній рейд” 

290 06-09.09 Львівська область 

47. Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед юніорів 
„Волинь” 

230 13-16.09 Волинська область 

48. Всеукраїнська   краєзнавча конференція учнівської молоді 
«Юні герої-підпільники в пам’яті народній, присвяченій 70-
річчю створення підпільної організації „Молода гвардія» 

115 01-03.10 Луганська область 

49. Відкритий Чемпіонат Закарпатської області серед юніорів з 
пішохідного туризму „Осінні старти – 2012” 

300 25-28..10 Закарпатська область 

50. Туристсько-краєзнавчі подорожі (походи, експедиції) 
вихованців Українського державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді 

120 Червень-
серпень 

Україна, країни СНД 

51. Оздоровчо-екскурсійні  поїздки та відпочинок вихованців 
Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді 

35 

70 

Червень-
серпень 

АР Крим, 

Закарпатська обл.  

(ЦТТАУУ) 

 


