
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

 12.04. 2013 № 436

Про організацію заходів з літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році

З метою належної підготовки та проведення заходів з оздоровчої літньої
кампанії  у  2013 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,  керівникам  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1.1. Здійснити  необхідну  організаційну  роботу  щодо  своєчасної
підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку  дітей  влітку 2013 року.
         1.2.  Посилити  контроль  за  збереженням  мережі  позаміських
(стаціонарних) закладів оздоровлення та відпочинку, які знаходяться у сфері
управлінь освітою; провести необхідні ремонтні та підготовчі роботи в них.

1.3. Організувати роботу 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.

1.4.  Започаткувати  діяльність  обласних  літніх  шкіл  для  обдарованих
дітей із залученням до роботи в таких школах провідних фахівців та вчених.

1.5.  Взяти  під  особливий  контроль  організацію  оздоровлення  та
відпочинку  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.

1.6.  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.

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

1.8. 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.

1.9.  Забезпечити  цільове  використання  бюджетних  коштів,
передбачених  на  проведення  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

1.10. 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.

1.11.  До  20  вересня  2013  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 (Левіна І. Є.), Українському державному центру туризму
і  краєзнавства  учнівської  молоді  (Савченко  Н.  В.)   в  організації  заходів  з
оздоровлення  та  відпочинку  обдарованих  і  талановитих  дітей;
Національному  центру  «Мала  академія  наук  України»  (Лісовий  О.  В.)  у
проведені  літніх  профільних шкіл  для  учнів  –  членів  МАН відповідно  до
орієнтовного плану, згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 
Заступник Міністра                                                                  Б. М. Жебровський



  Додаток  
  до наказу МОН 
  від  12.04.2013  № 436

                                  
Орієнтовний план заходів

 з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого,
дослідницького-пошукового та фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної освіти 

на період літнього оздоровлення  2013 року

№
п/п

Назва заходу Кількість
учасників

Термін
проведення

Місце проведення Фінансуванн
я

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

1. Всеукраїнська школа передового досвіду 
Всеукраїнського профільного табору 
оздоровлення та відпочинку «Юннат»

225 10-23 червня м. Київ, 
Національний 
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

90 тис.
З державного

бюджету

2. VІІ Всеукраїнський польовий збір команд юних 
екологів

78 4 - 7 червня  селищи Вознесенське 
Вознесенського району 
Миколаївської області

Інше
фінансування

3. І Всеукраїнський польовий збір команд юних  
зоологів.

104 6 - 9 червня  м. Рівне Інше
фінансування

4. ІІ Всеукраїнський польовий збір  команд юних 
ботаніків “Природно-заповідні території як 
осередки збереження природної та 
інтродукованої фітобіоти”

78 11 - 14 червня Чернігівська область Інше
фінансування

5. Всеукраїнський еколого-освітній 
табір-експедиція «Ойкос»

50 20 липня – 
10 серпня 

Закарпатська область Інше
фінансування

6. Всеукраїнська експедиція до Канівського 
природного заповідника

40 липень-серпен
ь

Черкаська область Інше
фінансування

Заходи Українського державного центру позашкільної освіти



7. ІІ Міжнародний конкурс плакатів, малюнків і 
фотографій «Дружат дети на планете»

200 травень
-червень

м. Київ
Литовська Республіка,
Російська Федерація, 

Білорусь

Залучені ко-
шти

8. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Всеукраїнського   відкритого  фестивалю-конкурсу
оркестрів «Кримський камертон»

200 червень м. Севастополь Місцевий
бюджет, залучені

кошти
9. Профільна зміна та відпочинок учасників 

Всеукраїнського  відкритого фестивалю дитячої 
художньої творчості «Єдина родина»

200 червень м. Скадовськ
Херсонська область

Місцевий
бюджет, залучені

кошти
10. Профільна зміна та відпочинок юних 

авіамоделістів (вільнолітаючі моделі)
50 червень м. Чернігів Місцевий

бюджет, залучені
кошти

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

50 липень м. Київ Місцевий
бюджет, залучені

кошти
12. Профільна зміна та відпочинок юних 

авіамоделістів (повітряний бій)
30 липень м. Київ Місцевий

бюджет, залучені
кошти

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

50 червень-липен
ь

м. Славута
Хмельницька обл.

Місцевий
бюджет, залучені

кошти
14. Профільна  зміна  та  відпочинок  юних

автомоделістів (кордові моделі)
50 червень –

 липень
м. Стрій

Львівська обл.
Місцевий

бюджет, залучені
кошти

15. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячих
театральних колективів «Світ надії- Дивосвіт»

190 липень Херсонська обл. Місцевий
бюджет, залучені

кошти
16. Профільна зміна та відпочинок учасників 

Всеукраїнського фестивалю хореографічного 
мистецтва «Магія танцю»

150 червень Херсонська обл. Місцевий
бюджет, залучені

кошти
17. Профільна зміна та відпочинок юних любителів

радіозв’язку на КХ, зі швидкісної 
35 серпень Херсонська обл. Місцевий

бюджет, залучені



радіотелеграфії кошти
18. Профільна зміна та відпочинок юних 

автомоделістів (радіокеровані моделі)
50 серпень м. Євпаторія

АР Крим
Місцевий

бюджет, залучені
кошти

19. Профільна зміна та відпочинок учасників 
Всеукраїнського відкритого 
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

200  серпень-верес
ень

м. Одеса
АР  Крим, 

м. Київ

Місцевий
бюджет, залучені

кошти
20. Профільна зміна та відпочинок учасників 

колоквіуму «Космос. Людина. Духовність»
70 вересень м. Ужгород, 

Закарпатська обл.
Місцевий

бюджет, залучені
кошти

Заходи Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді
21. Відкритий  Чемпіонат  Закарпатської  області  з

пішохідного туризму серед юнаків „ЄвроКарпати-2013”
150

24-30 червня 
Закарпатська обл. Місцевий

бюджет, залучені
кошти

22. 42-й Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного
туризму

300
11-17 липня

 Кіровоградська обл. Державний
бюджет, залучені

кошти
23. III Чемпіонат України серед юніорів з велосипедного

туризму
130

11-17 липня
 Кіровоградська обл. Державний

бюджет, залучені
кошти

24. IX  Всеукраїнський  зліт  юних  туристів-краєзнавців  –
активістів руху учнівської молоді „Моя земля – земля
моїх батьків ”   

200
липень

Закарпатська обл.. Державний
бюджет, залучені

кошти
25. III Чемпіонат України серед юніорів з гірського туризму,

присвячений  70-річчю  битви  за  Дніпро  у  Великій
Вітчизняній війні 1941 -1945 рр.

150
серпень

 Запорізька область Державний
бюджет, залучені

кошти
26. Чемпіонат  України  серед  кадетів  -  вихованців

позашкільних  навчальних  закладів  зі  спортивного
орієнтування 

250
серпень

Закарпатська  обл. Державний
бюджет, залучені

кошти
27. Туристські  походи,  відпочинок,  оздоровлення,

експедиційно-краєзнавчі подорожі, екскурсійні  поїздки,
тренувальні  збори  тощо  вихованців  Українського
державного центру туризму і  краєзнавства учнівської

200 Червень - серпень Україна, 
країни СНД

Державний
бюджет, залучені

кошти



молоді
28. Всеукраїнський збір переможців  Чемпіонату України зі 

спортивних туристських походів серед учнівської та 
студентської молоді  

150
червень-серпень

Закарпатська обл.,
м. Київ

Державний
бюджет, залучені

кошти
29. Всеукраїнський збір переможців та лауреатів конкурсу 

туристко-краєзнавчих експедицій «Мій рідний край»
150

червень-серпень
Закарпатська обл.. Державний

бюджет, залучені
кошти

30. Всеукраїнський збір переможців та лауреатів 
Всеукраїнської історико-географічної експедиції  «Історія 
міст і сіл  України»

150
червень-серпень

Закарпатська обл. Державний
бюджет, залучені

кошти
31. Всеукраїнський  збір  активістів  Всеукраїнської

дитячо-юнацької  військово-патріотичної   гри
«Сокіл» («Джура»)

150
червень-серпень

Закарпатська обл. Державний
бюджет, залучені

кошти
32. Всеукраїнський збір переможців експедиції 

учнівської та студентської молоді «Моя 
Батьківщина  - Україна»

150
червень-серпень

Закарпатська обл. Державний
бюджет, залучені

кошти
33. Всеукраїнська школа юних геологів 150

серпень
Закарпатська обл. Державний

бюджет, залучені
кошти

34. Всеукраїнська школа юних археологів на базі постійно 
діючої  Міжнародної волонтерської 
еколого-археологічної експедиції „Замки Закарпаття”

200
червень - серпень

Закарпатська обл.. Місцевий
бюджет, залучені

кошти
Заходи Національного центру «Мала академія наук України» - 

літні профільні школи для учнів – членів МАН
Кількість
учасників

Час
проведення

Місце проведення Спів
організатори

(ВНЗ, наукова установа, 
інша організація)

35. Всеукраїнська літня  школа мистецтвознавства
Малої академії наук України

80 червень–ли
пень

с. Осій Іршавський
район Закарпатська

область

Закарпатський художній
інститут, Національна

Спілка Художників
України

36. Всеукраїнська літня філологічна школа 27 червень с. Світязь Шацький Волинський



Малої академії наук України район Волинська
область

національний університет
ім. Лесі Українки

37. Всеукраїнська літня науково-технічна школа
Малої академії наук України

27 червень Закарпатська область Національний технічний
університет України

«КПІ», Інститут
надтвердих матеріалів ім.

В.М. Бакуля НАН
України

38. Всеукраїнська літня фізико-математична
школа Малої академії наук України

54 червень Закарпатська область Київський національний
університет імені Тараса

Шевченка
39. Всеукраїнська літня  школа

інформаційно-телекомунікаційних
технологій Малої академії наук України

27 червень Закарпатська область «Центр післядипломної
освіти» ПАТ

«Укртелеком»,
Національний технічний

університет України
«КПІ»

40. Всеукраїнська пошукова історико-краєзнавча
експедиція для слухачів Малої академії наук

України

27 червень-ли
пень

м. Суми Сумський національний
аграрний університет,
Сумський державний

педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка,

державний архів
Сумської області,
Зеленогайський

історико-археологічний
комплекс

41. Всеукраїнська фольклорно-етнографічна
експедиція для слухачів Малої академії наук

України

27 червень-ли
пень

м. Суми Сумський національний
аграрний університет,
Сумський державний

педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка,



Путивльський районний
центр позашкільної

роботи, Путивльський
державний

історико-культурний
заповідник, Глухівський

національний
педагогічний університет
ім. О.Довженка,  Наукова

бібліотека Української
академії банківської

справи НБУ та Наукова
бібліотека ім. Крупської,
Сумське  вище училище
мистецтв і культури ім.

Бортнянського
42. Всеукраїнська літня хіміко-біологічна школа

Малої академії наук України
54 червень-ли

пень
м. Суми Сумський національний

аграрний університет,
Сумський державний

педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка,

державний парк
«Сумське лісове

господарство»,Національ
ний природний парк

«Кияницький»,
Зеленогайський

історико-археологічний
комплекс,

Великобобрицький
лісовий розсадник,

Тростянецький
природний заповідник



43. Всеукраїнська літня  школа робототехніки
Малої академії наук України

27 червень-ли
пень

Львівська область Львівський національний
університет ім. Івана

Франка,  Lego Education
44. Всеукраїнська літня астрономічна школа

Малої академії наук України
27 серпень с. Наукове

Бахчисарайський р-н 
АР Крим

Науково-дослідницький
інститут «Кримська

астрофізична
обсерваторія»,
Таврійський

національний університет
імені

 В. І. Вернадського
45. Всеукраїнська літня школа природозбереження

та біотехнологій рослин Малої академії наук
України

27 липень-сер
пень

м. Умань Черкаська
область

Національний
дендрологічний парк

«Софіївка» Національної
академії наук України

46. Всеукраїнська літня школа журналістики
Малої академії наук України

27 червень-ли
пень

м. Рівне Економіко-гуманітарний
університет імені
академіка Степана

Дем’янчука,
Національний

університет «Острозька
академія»

47. Всеукраїнська екологічна експедиція для
слухачів Малої академії наук України

27 червень-ли
пень

м. Київ Національний
університет біоресурсів
та природокористування

України
48. Всеукраїнська літня школа з теології,

релігієзнавства та історії релігії Малої академії
наук України

27 червень м. Київ , м. Полтава Національний
педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

Начальник відділу позашкільної освіти, 
виховної роботи та заходи прав дитини                                                 А. Д. Середницька


