
ЗВІТ 
про роботу літнього оздоровчого табору з денним перебуванням дітей 

«СОНЕЧКО» 

 Літні канікули – найкраща незабутня пора для розвитку творчих 

здібностей і вдосконалення можливостей дитини, залучення дітей в нові 

соціальні зв`язки, задоволення індивідуальних потреб та інтересів. 

 Літні канікули – період, коли діти можуть «зробити своє життя» 

наповненим цікавими знайомствами, корисних захоплень та занять, можуть 

навчитися співати, танцювати, грати, з користю провести вільний час. Саме 

такі можливості для кожної дитини відкриває дитячий оздоровчий табір. 

 Літо – найкраща пора для спілкування з природою, постійна зміна 

вражень, зустріч з невідомими, інколи екзотичними, куточками природи. Це 

час, коли діти мають можливість зняти психологічне напруження, що 

накопичилося за рік, уважно подивитись навколо себе і побачити щось цікаве 

поруч. 

 

 Ну, де ще учень відчує себе розкутим, вільним, незалежним, як не під 

час літніх канікул, на шкільних майданчиках, в таборах. Тут не треба 

боятися, що тебе викличуть до дошки, знов погану оцінку поставлять, будуть 

вимагати щоденник, а потім вдома – «батьківська рада». Дійсно, ніде так не 

розкривається дитина, як в іграх. Крім задоволення особистих інтересів, діти 

сама не підозрюючи, розвиває свої фізичні і моральні якості, вчиться 

товаришувати, співчувати, йти на допомогу без вагань, вчиться перемагати і 



програвати. Треба лише правильно її налаштувати, не відштовхувати, не 

відвертатися від неї, як від неперспективної. 

 

 В канікули вона може спілкуватися з ким хоче і цей вибір робить вона 

сама. Організація літнього відпочинку – один з найважливіших аспектів 

навчальної діяльності. Організована діяльність дітей в літній період дозволяє 

зробити педагогічний процес безперервним на протязі всього року. В 

дитячому оздоровчому таборі головне – не система справ, не заходи, а 

дитина в справі, її вчинки, її відношення до справи, до друзів по загону, к 

дорослим людям. 

 



Наш табір має достатній потенціал, досвід організації літнього 

відпочинку. Організація літнього відпочинку здійснюється за напрямками: 

 Спортивно-оздоровчий (секція футболу, піонерболу, шахів); 

 Освітньо-дозвільний (гурток журналістики, мистецтва малюнку, 

бальних танців «Angels can Dance», спортивних танців «Ірбіс»); 

 Естетичний; 

 Екологічний (гурток «Біолік»); 

 Трудовий. 

На базі нашої гімназії працює їдальня з сучасним інтер`єром. Працівники 

харчоблоку кожного дня намагалися створити неповторне смачне і корисне 

меню. Щодня діти забезпечувались м`ясом, рибою, свіжими овочами та 

фруктами. 

 

Педагогічний колектив протягом навчального року розробляв план 

виховних заходів, спираючись на побажання дітей та їх батьків. 

Дотримуючись вимог санітарної станції, режим дня було сформовано таким 

чином, щоб активні ігри вдало чергувалися з відпочинком в спальних 

кімнатах. Загалом в таборі функціонувало 5 спалень: 2 – стаціонарні (30 

ліжко-місць), 3 - створених на базі навчальних кабінетів. 

 

 

 

 

 



Крім цього, в таборі функціонувало 2 сучасні ігрові кімнати, повністю 

оснащені розвиваючими іграшками.  

Дякуючи наполегливій праці вчителів фізичного виховання, діти кожного 

дня багато часу проводили на спортивному майданчику, обладнаному 

сучасними спортивними тренажерами. 

  

Здоров’я дітей – найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно 

створює фізичний, духовний, соціальний, інтелектуальний  та фізичний 

базиси країни. 

Літній табір – це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому 

саме наш навчальний заклад має великі можливості у здійсненні ряду заходів 

із питань збереження здоров’я. Гімназія, на сьогодні,  створює здоровий 

мікроклімат для виховання здорової особистості. 

 

Перебування в нашому таборі – час отримання нових знань, навичок і 

життєвого досвіду. Це стало можливим завдяки продуманій організованій 

системі планування табірної зміни. 

 



РЕЖИМ ДНЯ: 

8.00 – 8.30 Збір дітей 

8.30 – 8.45 Зарядка 

9.00 – 9.30 Сніданок 

9.30 – 10.00 Справи загону 

10.00 – 12.30 Виховні заходи 

13.00 – 13.30 Обід 

13.30 – 15.30 Тиха година 

15.30 – 15.45 Підвечірок 

16.00 – 17.00 Заняття за інтересами 

17.00 – 17.30 Справи загону 

17.30 – 18.00 Ухід додому 

 

КООРДИНАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ: 

 

  

 

Начальник табору 

Координатори за 
напрямками 

діяльності 

Вихователі 

Координатор 
(медпрацівник) 

Система розвитку і 
виховання особистості 

Батьки вихованців 

Координатори 
(бібліотекар і 

працівники ПДЮТ) 


