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У 2014 році з 02 по 20 червня при Плетеноташлицькій 

загальноосвітній школі працював пришкільний табір з денним 

перебуванням «Веселка», який нараховував 15 співробітників та 110 

вихованців .  За першочергову мету співробітники табору мали бажання 

сформувати атмосферу  доброти ,  турботи , зробити щоденне 

перебування вихованців у таборі цікавим та змістовним, тому і обрали 

назву «Веселка» , кольори якої мали відображати наміри колективу 

табору. Робота колективу табору була спрямована  на організацію такого 

щоденного розкладу роботи, який би відображав потреби та бажання 

кожного з вихованців .  З цією метою кожен з днів роботи табору  був 

присвячений певній тематиці, так за чотирнадцять днів роботи було 

проведено  відповідну кількість тематичних днів. 

«Світ починається з 

дитинства» - тема першого дня 

роботи табору. Цей день був 

присвячений знайомству з 

табором, його правилами, а також 

підготовці до офіційного 

відкриття, крім того був насичений  

рухливими  іграми на свіжому 

повітрі , змаганнями . 

«Міжнародний день 

захисту дітей» - тематика 

другого дня роботи . Цього дня 

відбувся святковий концерт 

відкриття табору,  під час якого 

кожен із загонів спільно з 

вожатими та вихователями 

презентували себе : назвою 

загону , девізом, ілюстрованим 

плакатом та номером 

самодіяльності . Всі загони 

табору взяли активну участь  у 

підготовці до свята , зокрема  загони: початкових 1-4 класів «Усмішка» , 



5 класу «Соняшник» , 6 класу 

«Українці» , 7 класу «Футболісти» 

, 8 класу «Максимум» за 

підтримки загону вожатих учнів 

10 класу  підготували  по декілька 

номерів художньої 

самодіяльності  та представили 

свій загін короткими 

інсценізаціями та танцем. Також 

були проведені бесіди, метою яких 

було ознайомити дітей з їх особистими правами та способами їх 

реалізації та захисту. 

День краєзнавства 

«Україна мій рідний дім» був 

присвячений знайомству з 

історією рідного краю та 

країни,   зокрема  було 

проведено бесіду «Історія мого 

села» проведено екскурсію 

селом для всіх бажаючих та 

організовано роботу в групах з 

образотворчого мистецтва.  

 

«День спорту, олімпійський день» , що відбувся в таборі 05 червня 

запам’ятався цікавим та змістовним дозвіллям насиченим, спортивними 

іграми, змаганнями в шашки та шахмати,  футбольним поєдинком між 

командами загонів, в якому перемогла команда загону вожатих  .   
 



Особливо вихованцям сподобалися  «День розіграшів» та «День 

казки» , що відбулися відповідно  06 та 09 червня . Під час проведення 

днів такої тематики діти присвятили своє дозвілля створенню 

гумористичних колажів, читанню гуморесок , постановці казкових та 

гумористичних сценок, рухливим іграм на свіжому повітрі . Особливо 

слід відзначити діяльність загону «Усмішка» , «Соняшник» та 

«Українці» , які дуже пройнялися тематикою днів, створили гарний 

настрій для себе та оточуючих.   

Тематика «Дня медичного працівника» була спрямована на 

знайомство з цією потрібною та життєво необхідною професією . 

Вихованці мали можливість познайомитися з самим змістом роботи 

медпрацівників та власне спробувати своїми руками виконати ряд 

медичних маніпуляцій таких як: накладання гіпсу , вимірювання 

артеріального тиску , накладання пов'язок та ін. , також були проведені 

тематичні  бесіди .       

Особливістю проведення дня медичного працівника стали 

підготуванні вихованцями інсценізації  на тематику повсякденної роботи 

медпрацівників . 



Проявити свою індивідуальність мав можливість кожен з 

вихованців під час проведення «Дня бантика» та «Дня капелюха» . 

Головним завданням при організації днів було створення відповідних 

аксесуарів одягу та презентувати їх . Також ці дні були традиційно 

насичені рухливими та інтелектуальними іграми , спортивними 

змаганнями .   

«День екології» був присвячений важливості збереження 
довкілля . Діти мали можливість  долучитися до цієї важливої  на 
сьогодні проблеми шляхом посильної допомоги в прибиранні 
пришкільної території , облаштування квітників , виготовлення виробів 
з екологічно чистих матеріалів .   



Позмагатися своїми знаннями вихованці змогли під час 

проведення «Дня ерудита» . Цей день був присвячений інтелектуальним 

змаганням , а також змаганням з шашок та шахів. Малеча загону 

«Усмішка» займалася також складанням пазлів  та  слухала перекази 

казок , що їм розповідали старші учні та вихователі.   

Дню здоров’я було присвячено останній день роботи табору , 

поєднаний він був із підготовкою до закриття  табору . Під час 

проведення «Дня здоров'я» відбулися тематичні бесіди з вихователями 

та інструктором з фізичної культури в яких вихованці отримали важливі 

поради,  які спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей, особливо 

під час літніх канікул.  

Відбулося урочисте 

закриття роботи пришкільного 

табору «Веселка» . В ході 

урочистого концерту вихованці  

продемонстрували кращі 

номери художньої 

самодіяльності , що були 

напрацьовані  протягом роботи 

табору , отримали відповідно 

нагороди та подяки,   як окремі  

вихованці так і загони . Серед 

таких зокрема відзначили загін «Соняшник» під керівництвом 

вихователя Багатнової Тамари Григорівни , що продемонстрував високу 

організованість  та  наполегливість, приймав участь у всіх  розважальних 

та виховних заходах ; загін «Усмішка» , до якого увійшли учні 

початкової школи , під керівництвом вихователя Кондратьєвої 

Валентини Анатолівни , не дивлячись на свій малий вік, вихованці 

загону приймали активну участь в усіх без винятку конкурсах та 



змаганнях , а також тематичних днях; загін «Українці» під керівництвом  

вихователя Вергун Оксани Віталіївни , приймали активну участь в 

тематичних днях , особливо відзначились під час проведення « Дня 

казки» , «Дня медичного працівника», «Олімпійського дня», загін 

«Футболісти» під керівництвом Довгої Юлії Павлівни, виправдавши 

свою назву  приймав найактивнішу участь в усіх без винятку спортивних  

заходах та спортивних змаганнях ; загін «Максимум» під керівництвом 

вихователя Пономаренка Олега Володимировича приймав активну 

участь в організації та проведенні спортивних естафет та конкурсів на 

ерудицію; загін вожатих під керівництвом Вергуна Романа 

Миколайовича  завжди виступали помічниками вихователів , 

допомагали організовувати та проводити  виховні та розважальні 

заходи, тематичні дні.  

В організації роботи табору, розробці плану  та його реалізації 

активну участь приймала Мосузенко Надія Миколаївна - заступник 

начальника табору, завдяки плідній праці  якої стала можлива 

реалізація плану роботи табору.  

Протягом роботи 

пришкільного табору вдалося 

реалізувати екскурсійну 

програму, зокрема було 

здійснено  дві екскурсії в 

Оникієвське державне лісове 

господарство .  Під час цих 

екскурсій учні отримали 

естетичну насолоду та 

розширили свій кругозір . Ці 

екскурсії було проведено в 

рамках заходів з екологічного та  природничого  виховання .   19 червня 

було здійснено виїзну екскурсію в с. Миколаївка Державний музей-

заповідник І. Карпенка-Карого (Тобілевича) «Хутір Надія» де вихованці 



табору мали можливість насолодитися відпочинком серед чудової 

природи музею – заповідника та відвідали експозиції музеїв  І.Карпенка 

– Карого (Тобілевича) та хореографічного музею . 

Організація роботи табору та його робота була б неможливою без 

благодійної підтримки приватних  підприємців та підприємств громади 

с.Плетений Ташлик зокрема:  СТОВ «Кіровоградське»  в особі керуючого 

Гультяєва Володимира Григоровича; фермерське господарство  під 

керівництвом Коробейко Василя Івановича; магазин «Анюта»; 

приватних підприємців  Булат І.В. , Мартинової Г.М., Торосян М.І., 

Хіщенко О.П. , Зелінська О., батьки вихованців табору , педагогічний 

колектив школи та ін. . 

 

20 червня 2014рік  

Начальник табору : Р.М.Вергун 

 

 

 

 

 

  


