
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ В 

ТАБОРІ З ДЕННИМ  
ПЕРЕБУВАННЯМ ДІТЕЙ 

“ФЕСТИВАЛЬНИЙ”  
на базі  

Знам’янського Центру дитячої  
та юнацької творчості 



Літо – це канікули, нові знайомства, пригоди, нові враження. Яким хочуть 

бачити свій відпочинок хлопці та дівчата. Вони міркують, будують плани, а 

наша задача допомогти їм в цьому. Допоможіть їм стати дорослішими, навчіть 

їх цінувати працю і відпочинок, приносити людям добро і радість любити 

природу. 

            Табірна зміна для дитини – це справи в яких діти беруть участь в 

різних ролях – організатора, учасника, глядача. Вони сприймають зміну 

емоційно – подобається чи ні подобається йому справа, в якій вони 

приймають участь. 

           Основними завданнями дитячого оздоровчого табору є: 

 пропаганда здорового способу життя, формування культури здоров’я; 

 забезпечення належних умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку 

дітей, розвитку їх творчих здібностей шляхом проведення занять фізичною 

суспільно-корисною працею, а також на основі добровільного вибору видів 

діяльності за інтересами. 

            Велике значення для змістовного і цікавого відпочинку дітей в 

оздоровчому таборі має заздалегідь продумана, добре спланована культурою, 

туризмом, правоохоронною та краєзнавчою діяльністю виховна робота. 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА  
 
 

Державна Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 
2020  
  року, затверджену постановою Кабінету Міністерства України; 
Типове Положення про дитячий  оздоровчий заклад. Наказ 
Державного комітету України у справах сім’ї та молоді; 
Конвенція ООН “ Про права дитини ”; 
Закон України “ Про охорону дитинства ”; 
Закон України “ Про позашкільну освіту ”; 
Закон України “ Про попередження насильства в сім’ї”; 
Закон України “ Про оздоровлення та відпочинок ”; 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти 
і науки України “ Про затвердження  Порядку організації харчування 
дітей у навчальних та оздоровчих закладах ” від 1 червня 2005 р. 
№242/329; 
ДСанПіН 5.5.523-99 “ Влаштування, утримання і організація режиму 
діяльності  дитячих  оздоровчих закладів ”; 
ДСанПіН 5.5.2.008-01 “ Державні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 
організації навчально-виховного процесу ”; 
Наказ Міністерства освіти і науки України “ Про затвердження 
Положення про розслідування нещасних випадків, що  сталися під 
час навчально -  виховного  процесу  в навчальних закладах ” від 31 
серпня 2001р.№31 

 



К  

 
 діти-сироти; 

 діти позбавлених батьківського піклування; 
 дітей з прийомних, багатодітних та малозабезпечених  
   сімей; 
 дітей переміщених осіб з території АР Крим та зони   
    проведення АТО; 
 дітей,  батьки яких проходять службу в зоні   
   проведення АТО; 
талановиті та обдаровані діти (з числа відмінників    
   навчання, переможців  олімпіад (ІІ, ІІІ етапів),   
   творчих конкурсів, оглядів, спортивних змагань не  
   нижче міського рівня (1-3 особисте або командне   
   місце), лідерів та активістів дитячих громадських  
   організацій, зареєстрованих  на території м.Знам’янки,  
діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 
діти, які стоять на диспансерному обліку в закладах   
   охорони здоров’я; 
діти з функціонально-неспроможних та   
   неблагополучних сімей, які стоять на обліку у службі у  
   справах дітей. 



Екскурсія до міської  
пожежної частини 



Екскурсія  
 до міської друкарні 



Екскурсія до міського приватного 
підприємства “ГЕОІД” 



 



Залучення дітей та молоді до заходів спрямованих на 
формування здорового способу життя, збереження  

та зміцнення стану здоров’я дітей та молоді 



Туристичні  змагання 



Безпека  життєдіяльності 





Організація та проведення 
 флеш – мобу   





Табір “ФЕСТИВАЛЬНИЙ” 



 

Табір був у нас, мов казка, 

І кругом краса і ласка, 

Швидко дні  ці 

промайнули, 

Ось настав прощатись час. 

Тож будьте здорові у 

добрий час, 

Літечко чекає на вас!!! 

 



 



 





Бажаємо веселих канікул! 


