
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З  

Про проведення огляду-конкурсу  

позаурочної виховної роботи  

та змістовного дозвілля учнів 

професійно-технічних навчальних  

закладів області «Молодь за майбутнє»  

у 2015-2016 навчальному році 

 

 

З метою активізації національно-патріотичного виховання, подальшої 

інтегрованості української культури в європейський та світовий простір, 

збереження та шанування національної пам’яті, розвитку художньої 

самодіяльності учнів, організації змістовного дозвілля молоді, заохочення 

педагогів до інтелектуальних та творчих ініціатив, проведення моніторингу 

позитивного педагогічного досвіду на інформаційних веб-ресурсах професійно-

технічних навчальних закладів 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести у 2015-2016 навчальному році огляд-конкурс позаурочної 

виховної роботи та змістовного дозвілля учнів професійно-технічних 

навчальних закладів області «Молодь за майбутнє» (далі - огляд-конкурс) за 

номінаціями:  

- «Європейський світ» (бібліотекарі ПТНЗ), 

- «Україна Незалежна» (керівники гуртків), 

- «Цікаве поруч» (завідувачі музеїв), 

- «Імідж-проект» (заступники директора з навчально-виховної роботи). 

2. Затвердити положення про проведення огляду-конкурсу у 

відповідних номінаціях та склад журі (додаються). 

3. Директорам ПТНЗ області: 

3.1. Провести І-й етап огляду-конкурсу у навчальних закладах (вересень - 

грудень 2015 року). 

3.2. Подати заявку для участі в ІІ-му обласному етапі огляду-конкурсу до 

Навчально-методичного центру профтехосвіти в Чернігівській області до         

15 січня 2016 року.  

17 червня 2015 року     м. Чернігів         № 210 

 

 



4. Навчально-методичному центру профтехосвіти в Чернігівській 

області (Гріненко В.В.): 

4.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення огляду-

конкурсу.  

4.2. Провести ІІ-ий обласний етап огляду-конкурсу з 1 лютого по            

30 квітня 2016 року. 

4.3. Подати інформацію щодо результатів огляду-конкурсу на сайт 

Управління освіти і науки облдержадміністрації та забезпечити висвітлення 

конкурсу на сайті Навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Чернігівській області.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

профтехосвіти Глузда В.Т. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління      А.А.Заліський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

17.06.2015 № 210 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення огляду-конкурсу позаурочної виховної роботи  

та змістовного дозвілля учнів професійно-технічних  

навчальних закладів області «Молодь за майбутнє»  

у 2015-2016 навчальному році 

 

І. Завдання огляду-конкурсу: 

- становлення громадянина-патріота України, готового до успадкування 

духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої 

культури взаємин; 

- створення атмосфери самодіяльної творчості, залучення учнів до 

змістовного дозвілля, виявлення та підтримка обдарованої молоді; 

- розкриття ролі бібліотеки, музею як культурного, інтелектуального 

осередку у професійно-технічному навчальному закладі; 

- розвиток музейної педагогіки в освітньому процесі, реалізація музеями 

своїх виховних можливостей; 

- створення позитивного іміджу професійно-технічного навчального 

закладу; 

- дотримання принципу історичної і соціальної пам’яті, спрямованої на 

збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та 

відтворення її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності; 

- активізація та упорядкування інформації щодо різноманітних засобів 

виховання на сайті навчального закладу відповідно до плану роботи. 

 

ІІ. Умови проведення відповідних номінацій: 

Огляд-конкурс відбудеться за номінаціями:  

- «Європейський світ» (бібліотекарі ПТНЗ), 

- «Україна Незалежна» (керівники гуртків), 

- «Цікаве поруч» ( завідувачі музеїв). 

- «Імідж-проект» (заступники директора з навчально-виховної роботи). 

 

У номінації «Європейський світ» бібліотекарі готують та проводять 

позаурочний захід, спрямований на розповсюдження ідей європейської 

інтенграції серед учасників навчально-виховного процесу ПТНЗ. 

Використовуючи інноваційні виховні технології, слід спиратися на формування 

в учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, 

цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів, спроможності 

сприймати українську культуру як невід’ємну складову загальнолюдської 

культури. Тривалість заходу не більше 45 хвилин. 

У номінації «Україна Незалежна» керівники гуртків художньої 

самодіяльності представляють творчий звіт тривалістю до 60 хвилин 



відповідної тематики. Акцентувати увагу молоді на майбутній розвиток 

Української незалежної держави, яка відзначатиме своє 25-річчя. 

Репертуар може охоплювати різні жанри і стилі: вокальний спів, народні 

та сучасні естрадні пісні, художнє слово, хореографічні, міні вистави тощо. У 

творчому звіті беруть участь як окремі виконавці, так і колективи художньої 

самодіяльності. 

Дозволяється користуватися фонограмою музичного супроводу 

(«мінусовка», записана на CD чи DVD диску). Не допускається використання 

«плюсовок».  

Оцінюється сценічна культура, артистичність, креативність, 

оригінальність творчої ідеї, зовнішній вигляд виконавців, складність 

репертуару, професійність виконання. 

У номінації «Цікаве поруч» завідувачі музеїв готують та проводять 

позаурочний захід, застосовуючи інтерактивні методи музейної педагогіки, що 

пробуджують в учнів інтерес до музею, розвивають їх пізнавальну активність, а 

саме: квести, культурно-історичні подорожі, методи «занурення» в історичну 

епоху, дидактичні ігри, Дні або Тижні музею у навчальному закладі, музейні 

свята, використання дієвих форм: виготовлення поробок, рольові ігри, 

інсценування, театралізовані дійства у музеї тощо. Тривалість заходу до 45 

хвилин. 

У номінації «Імідж-проект» заступник директора з навчально-виховної 

роботи на розгляд журі до 1 лютого 2016 року подає узагальнений творчий звіт 

матеріалів, опублікованих на сайті навчального закладу щодо виховних заходів 

з учнями, батьками, громадськістю, педагогами, відповідно віддрукований та 

оформлений. Матеріали розкриваються копіями статей подій виховного змісту 

за період липень 2015 рік – січень 2016 року, описом розділів, постійно діючих 

рубрик сайту, які стосуються виховної діяльності навчального закладу. Творча 

робота має ґрунтуватися на принципах систематичності, інноваційності, 

багатовекторності. 

ІІІ. Порядок проведення: 

Відвідування заходів членами журі розпочинається з 15 лютого 2016 року 

за додатково складеним графіком згідно із завчасно поданими заявками. 

Навчальний заклад може подати на розгляд журі записи відкритих 

позаурочних заходів у відео-форматі, які передає до 15 січня 2015року разом із 

заявкою. Заявка повинна бути підписана директором навчального закладу. 

При наданні повних даних про номінантів не допускаються скорочення 

прізвища, ім’я, по батькові. 

Усі номінанти у день проведення відкритого заходу передають до журі 

відповідну методичну розробку, сценарій на електронних та паперових носіях.  

ІV. Нагородження: 

Переможці та лауреати за результатами роботи журі будуть нагороджені 

грамотами, дипломами Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністраціями та Навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Чернігівській області. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

17.06.2015 № 210 

 

 

 

Склад журі 

про проведення огляду-конкурсу позаурочної виховної роботи  

та змістовного дозвілля учнів професійно-технічних  

навчальних закладів області «Молодь за майбутнє»  

у 2015-2016 навчальному році 

 

Гріненко  

Віктор Володимирович 

директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти, голова журі 

 

Фрол 

Людмила Леонідівна 

провідний спеціаліст Управління освіти і науки 

Чернігівської облдержадміністрації, заступник 

голови журі 

 

Поклад  

Світлана Василівна 

практичний психолог Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти, секретар 

журі 

 

Члени журі: 

 

 

Головешкіна 

Тетяна Павлівна 

 

заступник директора Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти;  

Жорова  

Олена Олександрівна  

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти; 

 

Костюк 

Наталія Миколаївна 

культорганізатор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти; 

 

Лісовський  

Валентин Рафаїлович 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти; 

 

Яцун 

Майя Павлівна 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти. 

 

 

 

 


