УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
від 09.10.2015 р.

м. Івано-Франківськ

№ 431

Про підсумки обласного конкурсу
“Модель виховної системи
загальноосвітнього навчального закладу”
Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008–
2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 28.03.2008 року
№ 516-20/2008 (із змінами від 27.03.2009 року № 773-29/2009,
від 15.03.2010 року № 1026-37/2010, від 24.03.2011 року № 79-4/2011,
від 16.09.2011 року № 241-9/2011, від 25.11.2011 року № 327-11/2011,
від 23.11.2012 року № 726-19/2012, від 28.12.2012 року № 813-20/2012,
від 18.04.2013 року № 905-21/2013, від 30.04.2014 року № 1247-28/2014, від
03.07.2015 року № 1695-37/2015), Положення про обласний конкурс “Модель
виховної системи”, затвердженого наказом головного управління освіти та
науки обласної державної адміністрації від 29.03.2012 року № 263,
зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області
від 11.04.2012 року № 26/1123, наказу департаменту освіти і науки ІваноФранківської обласної державної адміністрації від 27 березня 2015р. № 174
“Про організацію й проведення обласного конкурсу “Модель виховної системи
загальноосвітнього навчального закладу” та з метою поліпшення виховної
роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківщини, сприяння
поширенню та впровадженню інноваційних виховних моделей і технологій в
практику сучасної школи, створення гуманістичної виховної системи, яка є
одним із визначальних факторів, що позитивно впливають на розвиток і
саморозвиток особистості департаментом освіти і науки облдержадміністрації,
Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
упродовж травня – вересня 2015 року проведено обласний конкурс “Модель
виховної системи загальноосвітнього навчального закладу”.
У конкурсі взяли участь 19 загальноосвітніх начальних закладів, які
представили власні виховні системи.
За підсумками І (заочного) туру до захисту в ІІ (очному) турі обласного
етапу було допущено 10 моделей.
Журі дало добру оцінку моделям виховних систем Богородчанського,
Городенківського, Долинського, Надвірнянського, Рогатинського районів, міст
Івано-Франківська, Калуша, Коломиї та Яремчі. Педагоги-виховники
структуровано розкрили зміст виховної діяльності, опираючись на
регіональний аспект, у моделях виховних систем відобразили ефективне

використання інноваційних технологій, матеріали оформили відповідно до
вимог.
Разом з тим, журі вказало на ряд недоліків: окремі навчальні заклади
подали матеріали, які розкривають тільки певні аспекти системи виховної
роботи, назва моделі виховної системи не завжди відповідає змісту
представленої виховної роботи; в деяких моделях відсутня чітка структура, в
матеріалах спостерігалась невідповідність цілей і завдань; не проаналізовано
або не конкретизовано результативність виховної системи, не зосереджено
увагу на актуалізації очікуваних результатів; не відображено співрацю різних
інституцій; відсутні концепції та програми реалізації моделі виховної системи;
зміст та оформлення додатків не завжди відповідає вимогам та ін.
Враховуючи вищевказане та на підставі протоколів роботи журі
від 26.05.2015р. № 1, від 22.09.2015р. № 2, № 3
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями обласного конкурсу “Модель виховної системи
загальноосвітнього навчального закладу”, нагородити грамотами та цінними
подарунками за зайняте:
І місце:
Івано-Франківську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 21 ІваноФранківської міської ради – модель виховної системи “Я – родина –
Батьківщина”;
ІІ місце:
Старомізунську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів імені Василя
Верховинця Долинської районної ради – модель виховної системи “Школа
творчого розвитку особистості”;
ІІІ місце:
Навчально-виховний комплекс №9 “Школа – природничо-математичний
ліцей” Коломийської міської ради – модель виховної системи “Майбутня
еліта держави”.
2. Нагородити грамотою департаменту освіти і науки Івано-Франківської
обласної державної адміністрації авторів моделей виховних систем –
переможців обласного конкурсу:
Черняєву Оксану Федорівну, заступника директора з виховної роботи
Івано-Франківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 21 ІваноФранківської міської ради, автора та упорядника моделі виховної системи “Я
– родина – Батьківщина”;
Шарабуряк Мирославу Ярославівну, заступника директора з виховної
роботи Старомізунської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів імені Василя
Верховинця Долинської районної ради, автора і упорядника моделі виховної
системи “Школа творчого розвитку особистості”;
Лисишин Мар’яну Василівну, заступника директора з виховної роботи
навчально-виховного комплексу №9 “Школа – природничо-математичний
ліцей” Коломийської міської ради, автора та упорядника моделі виховної
системи “Майбутня еліта держави”.

3. Нагородити подякою департаменту освіти і науки Івано-Франківської
обласної державної адміністрації за активну участь у створенні та
впровадженні моделей виховних систем таких авторів:
Садову Ольгу Андріївну, заступника директора з виховної роботи
Яремчанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №2 Яремчанської міської
ради, автора та упорядника моделі виховної системи “Екошкола”;
Гаванюк Наталію Романівну, заступника директора з виховної роботи
Манявського навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради,
автора та упорядника моделі виховної системи “Школа життєвого гарту”;
Прядку Галину Василівну, заступника директора з виховної роботи
Рошнівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Тисменицької районної
ради, автора та упорядника моделі виховної системи “Школа професійного
самовизначення”;
Писклинець Іванну Михайлівну, заступника директора з виховної
роботи, Березу Олександру Василівну, педагога-організатора, Янчак Оксану
Василівну, практичного психолога Гвіздської загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів Надвірнянської районної ради, авторів та упорядників моделі виховної
системи “Школа розвитку особистості – школа реалізації мрій”.
4. Витрати, пов’язані з проведенням конкурсу, провести за рахунок
коштів департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної
адміністрації, передбачених на реалізацію інших освітніх програм (підпрограма
“Вчитель”, розділ ІV, п.4) згідно з кошторисом витрат, що додається (додаток).
5. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій
(міськвиконкомів):
5.1. Довести до відома загальноосвітніх навчальних закладів результати
конкурсу.
5.2. Проаналізувати результати обласного конкурсу “Модель виховної
системи загальноосвітнього навчального закладу”.
6.
Івано-Франківському
обласному
інституту
післядипломної
педагогічної освіти (Р. Зуб’як) пропагувати кращі моделі виховних систем.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

