
  



 

  



 

Кращий в світі табір – це наш «Світлий» 

Табір над красунею Десною. 

«Зоряний» і «Сонячний» теплий і привітний. 

«Світлий» - кращий табір наш з тобою. (2 р.)  

«Світлий»- це наш радісний сміх. 

В «Світлім» завжди ігри для всіх. 

Мрію знову вертатись сюди. 

«Світлий» в серці завжди! 

Кращий в світі табір – це наш «Світлий» 

Тут усі ми як одна родина. 

І джерела радості – це все наші діти. 

Ми і «Світлий» назавжди єдині. (2 р.)  

«Світлий»- це наш радісний сміх. 

В «Світлім» завжди ігри для всіх. 

Мрію знову вертатись сюди. 

«Світлий» в серці завжди! 

Кращий в світі табір – це наш «Світлий» 

Тут ми кожен рік відпочиваєм. 

Щире, тепле слово, усмішку привітну 

Назавжди в серцях ми залишаєм.  (2р.) 

«Світлий»- це наш радісний сміх. 

В «Світлім» завжди ігри для всіх. 

Мрію знову вертатись сюди. 

«Світлий» в серці завжди! 
  



В унікальному мальовничому місці, оточеному хвойним лісом на березі 

тихоплинної Десни розкинувся ДОТ «Світлий», де сама природа створила 

умови для дитячого відпочинку. 

М’який клімат, чисте повітря, насичене киснем та запахом хвої, 

присутність Десни, лагідне сонце благотворно впливають на оздоровлення 

дітей. 

Велика кількість ігрових та спортивних майданчиків на території ДОТ 

«Світлий» робить відпочинок різноманітним та різнобарвним. 

«Світлий» запрошує всіх дітей на відпочинок. 

  



Коли закінчується навчальний рік, для школярів починається весла і 

яскрава пора – канікули! Але провести всі сонячні дні вдома перед 

телевізором і комп’ютером – це залишитися без казкових емоцій, нових 

друзів, різноманітних розваг. 

Літо – найяскравіша, кольорова і багатозвучна пора року. Літо – це час, 

коли діти мають можливість відпочити від шкільних клопотів. Літні канікули 

– найцікавіша пора для дітвори, час захоплюючих пригод і поїздок, нових 

знайомств і зустрічей. 

Організація літнього відпочинку дітей є складовою частиною 

безперервного та послідовного процесу виховання. 

З 28 червня по 10 серпні 2018 року працював дитячий оздоровчий табір 

«Світлий», який розташований за адресою: Сумська область,Шосткинський 

р-он, с. Пирогівка. 

У період літнього оздоровчого сезону в таборі «Світлий» відбулося ІІ 

оздоровчих зміни тривалістю по 21 дню кожна. Було сформовано 12 та 6 

загонів по 20-40 дітей. Вік дітей склав від 6 до 17 років. Постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС – 15, дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування – 28, малозабезпечених, багатодітних та неповних 

сімей – 243; дітей військовослужбовців (АТО) – 26. 

Усього було оздоровлено 563 дитини: І зміна – 347 дітей, ІІ зміна – 216 

дітей. 

Оздоровлення в ДОТ «Світлий» - комплекс заходів соціального, 

виховного, медичного, гігієнічного та фізкультурного характеру, 

спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного і психологічного 

здоров’я дітей. 

Протягом сезону в таборі панували доброзичливі відносини між 

вихователями і дітьми. Діти були оточені увагою та турботою. 

На скільки цей відпочинок став для дітей активним, пізнавальним, 

пам’ятним, багато в чому залежало від працівників табору, організаторів 

програм відпочинку, які чимало зусиль приклади, щоб діти були щасливими. 



Ключовою фігурою педагогічного процесу в таборі – є вожатий. Час диктує 

нові вимоги: сьогодні табору потрібен вихователь – психолог, дослідник, 

який повинен уміти розв’язувати на високому творчому та професійному 

рівні складні педагогічні проблеми. Усе це потребує ретельного підбору 

кадрів, спонукає вожатих до підвищення професійного рівня, удосконалення 

своїх знань. 

Дирекція оздоровчого табору Скрипченко Г.М., Михно Л.С. успішно 

працює над збереженням згуртованого високопрофесійного педагогічного 

колективу, діяльність якого відповідає вимогам часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уся виховна робота 

табору була спрямована 

на те, щоб допомогти 

дітям розкрити свої 

творчі здібності, 

порозумітися між собою, 

пізнати один одного  

краще. Свою роботу 



колектив табору спрямовував на оздоровлення дітей, як фізичне, так і 

моральне. Адже дитина – це скринька з фантазією, талантом, упевненістю в 

собі, її просто потрібно вчасно відкрити. 

  



Основні завдання роботи табору: 

 зміцнення здоров'я, сприяння нормальному фізичному розвитку; 

 організація повноцінного відпочинку для дітей; 

 фізичне і психічне оздоровлення; 

 формування у дітей потреби в здоровому способі життя; 

 розвиток потенціалу кожної дитини; 

 розвиток колективістських відносин; 

 вироблення навичок здорового способу життя; 

 створення умов для самореалізації учнів; 

 організація дозвілля учнів; 

 формування та закріплення трудових навичок. 

Пріоритетними напрямками роботи табору були: оздоровлення, 

загартування, виховання і розвиток дітей. Цьому сприяли: 

– ефективне використання природних ресурсів (сонячні та повітряні ванни,  

фізичні вправи на свіжому повітрі); 

– збалансоване харчування (наявність у раціоні свіжих овочів, фруктів та 

соків); 

– чітке дотримання санітарно-гігієнічних норм відпочинку дітей, формування 

навичок особистої гігієни; 

– належна організація фізкультурно-оздоровчої роботи (спортивні змагання, 

рухливі ігри, походи, формування навичок безпечної поведінки); 

– дотримання режиму дня; 

– різноманітні виховні заходи. 

Творчий колектив вожатих працював заздалегідь складеним  планом 

роботи табору, в якому кожен день мав тематичну назву, що дало змогу 

ефективно спланувати виховну роботу за напрямками діяльності: 

– Фізичний розвиток: зарядка, змагання, пішохідні екскурсії, рухливі ігри. 

– Пізнавальний розвиток: відкриття розмаїття і краси оточуючого світу, 

навчання  бути відповідальним. 

– Естетичний розвиток: через музику, книгу, живопис, зустріч з прекрасним. 



– Творчий розвиток: участь у змаганнях, конкурсах, запланованих заходах. 

– Екологічний розвиток: дбайливе ставлення до природи та  піклування про 

неї. 

  



Програма табору включала в себе не тільки виховні заходи, бесіди з 

БЖ, також протягом 2-х табірних змін для зміцнення здоров’я дітей 

проводилися спортивні заходи: ігри з використанням м’яча, скакалки, 

обручів,  дартц, кольцелов, волейбол, футбол, юнбол. Кожного дня 

інструктори з фізичного виховання проводили з дітьми ранкову пробіжку та 

зарядку.  Діти  багато часу перебували на свіжому повітрі, спортивні ігри і 

спортивні заняття проводилися на вулиці. Вихованці мали можливість 

відпочити і зміцнити своє здоров’я. 

  



Кожного дня з в таборі проводилися різні тематичні конкурси, до яких 

діти завзято готувалися. Жодна перемога – чи то колективна, чи то особиста 

– не була залишена без уваги.  На ранковій лінійці проходила церемонія 

нагородження найкращих.  

Протягом оздоровчого сезону, в таборі працював гурток з англійської 

мови. Діти розмовляли та грали в ігри , співали пісень англійською мовою, 

ставили казки. Переглянули  повчаючі дитячі казки, фільми та мультфільми.  

Змістовному і цікавому життю в таборі став результат  чіткої, 

обдуманої роботи колективу, які вважають, що табір – це місце, у якому 

проходить робота з організації змістовного дозвілля та виховання свідомих 

громадян незалежної України.  

Особлива увага приділялась фізично-оздоровчому, національно-

патріотичному вихованню, повазі до народних звичаїв і традицій. Кожен 

день у таборі був насичений новими подіями, враженнями, почуттями. За час 

табірної зміни діти потоваришували, краще пізнали один одного, навчилися 

працювати у колективі, дізналися багато цікавого, розкрили свої таланти та 

вподобання, усвідомили важливість здорового способу життя, піклування 

про здоров’я змалечку. 

Режим дня відповідав потребам дитини, було гармонійно поєднано 

відпочинок та розваги, хвилини релаксації та активних дій.   

Найбільш цікавим і змістовним відпочинок дітей став завдяки службам 

та громадським організаціям міста:  

- міська пожежна частина; 

- місьрайонний центр зайнятості; 

- організація «Спорт для всіх»; 

- відділ поліції.   

  



  



Поставлені завдання були виконані в результаті злагодженої роботи 

вожатих і дітей. Відмінна робота колективу сприяла створенню 

доброзичливої атмосфери в таборі. За оздоровчий сезон у таборі вихованці 

здружилися з вожатими і між собою, і вже не було поділу, хто з якого класу і 

кому скільки років - була єдина, дружна команда оздоровчого табору 

«Світлий». Весь педагогічний колектив намагався, щоб дитячий табір і літній 

відпочинок став таким, щоб було що згадати, чим похвалитися, про що 

написати твір «Як я провів шкільні канікули». Впевнені, літо в таборі 

«Світлий» для дітвори нашого міста та району став яскравим, корисним і 

веселим. 

 


