
Пришкільний дитячий табір  відпочинку з 
денним  перебуванням  дітей  

«Шкільний вулик»  



Візитівка пришкільного табору «Шкільний вулик» 

• Адреса ДПТ: м. Київ, вул. Горького 4\6 

• Всього вихованців – 17, у тому числі 1 дитина з родини, що постраждала в 

наслідок Чорнобильської трагедії.  

• Вік вихованців – від 7 до 12 років; 

• У таборі відпочивають учні ЗНЗ № 33, № 36, №37, № 57, № 87, №92 та 

№179; 

• Начальник табору – Олена Володимирівна Чуба,  

     заступник директора з виховної роботи. 

• У таборі працюють: 

заступник начальника табору (педагог-організатор) 

вихователі  - 4 ; 

керівники гуртків – 2; 

фізкерівник; 

медична сестра ; 

завідуюча виробництвом їдальнею; 

інспектор з харчування; 

техпрацівник. 

 

 



Табір співпрацює з: 

• будинком  дитячої творчості Голосіївського району, 

• дитячою вокально-хореографічною студією «Світанок», 

• бібліотекою В. Симоненка,  

• НОК  України; 

• громадською організацією із захисту тварин «Щаслива лапа»; 

Музеями: 

• музеєм російського мистецтва; 

• музеєм природничих наук АН України; 

• музеєм ВВВ та музеєм П. Тичини. 

Табір розташований у центрі міста і тому має певні переваги, адже 

поруч розміщуються історичні та визначні місця для української 

нації, парки, ботанічний сад, багато музеїв, театри та кінотеатри, що 

надає змогу розвивати дітей під час відпочинку та прищеплювати їм 

любов до рідного міста та країни  вцілому. 

 



 
 

 Пришкільний 
табір має 
чудову ігрову 
кімнату… 

 

та дві 
спальні. 
Одна – для 
дівчаток, 
інша – для 
хлопчиків 

 



 

 

 
 
 
 
 

 Для вихованців 
«Шкільного 
вулика» працює 
затишна 
їдальня, 

 

 чудова шкільна 
бібліотека, 

 



 

 обладнаний 
спортивний зал. 

 
 На вулиці 

малечу чекає 
спортивний 
майданчик, 



Саме в актовій залі 

відбувається безліч цікавих 

подій, свят, зустрічей та вистав. 



Калейдоскоп подій «Шкільного вулика» 
Наш пришкільний табір – невеличка родина яскравих бджілок –

Золотавок, які познайомившись один з одним зробили 

найголовніше – потоваришували! 



Калейдоскоп подій «Шкільного вулика» 

Щоранку нас збирає  ранкова 

гімнастика, яка дарує не лише 

пробудження, але й чудовий 

настрій! 



Калейдоскоп подій «Шкільного вулика» 

В ігровій кімнаті на нас чекають 

ігри, перегляд мультфільмів,  

бесіди про правила 

дорожнього руху та безпеки 

нашого життя! 



Крім того, саме тут 

проходять заняття 

гуртка «Ізостудія» 

Нам дуже подобаються ці 

заняття, адже ми навчаємось 

створювати шедеври 

власними руками! 



Лише погляньте на наші 
шедеври! 

Найбільше 

пишаються нашими 

роботами наші батьки 

та керівник гуртка -

Целіщева Надія 

Іванівна. 



Щодня у таборі 
відбувається щось 

особливе, 
наприклад: 

• Бібліотечні уроки в 

шкільній бібліотеці; 

• тематичні дні, як от День 

Вишиванки; 

• Екскурсії до ботанічного 

саду імені академіка 

Фоміна; 

• Екскурсії до бібліотеки 

імені В. Симоненка. 



Події «Шкільного вулика» 

• Екскурсія до шкільного 

інтерактивного музею 

Олександра Петровича 

Довженка; 

 

 

 

• Вистава «Пригоди  Аладіна» 

від театру «Теремок». 



Події «Шкільного вулика» 

• Найрізноманітніші  

спортивні змагання як 

от «Веселі старти» чи 

просто естафети.  

• Щодня у таборі 

проходить спортивна 

година! 



Події  
«Шкільного вулика» 

• День туризму в таборі; 

 

• Майстер-клас з 

писанкарства. 



Події «Шкільного 
вулика» 

• Відвідування дельфінарію 

«Немо»; 

• Музею російського мистецтва; 

• Екскурсія до Андріївського 

узвозу; 

• Відвідування кіносеансів у БДЮТ 

Голосіївського району; 

• Екскурсії до парку Тараса 

Шевченка. 



Події «Шкільного 
вулика» 

• Конкурс малюнків на 

асфальті «Любе літечко»; 

• Фотовиставка робіт 

вихованців табору «Україна 

– моя Батьківщина» 



Події «Шкільного вулика» 

• Створення 

нашої спільної 

творчої  роботи 

«Літній табір -

2014!» 



Події «Шкільного вулика» 

Завдяки співпраці 

з будинком 

дитячої творчості 

Голосіївського 

району ми брали 

участь у 

захоплюючій 

станційній грі «Гра 

єднає друзів!» 



Події 
«Шкільного 

вулика» 
Але 

найбільшою 

радістю, 

мабуть, стало 

відвідування 

НОК України та 

знайомство з 

Президентом  

НОК України, 

людиною якою 

пишається вся 

наша країна -  

Сергієм Бубкою! 



Події «Шкільного 
вулика» 

І як приємно після таких подій, в 

спекотний день помити ніжки, ручки, 

смачно пообідати       і  трішечки 

відпочити… 



А зараз ми готуємося до святкового 
концерту! 



Сторінками відгуків 

• «Учитель все своє серце віддає 

дітям. І ми раді з того, що в стінах 

саме нашої школи в цьому році 

відкрився пришкільний табір. Саме 

він, на моє глибоке переконання, 

дає можливість дітям підвищити свій 

інтелектуальний рівень та відпочити, 

батькам бути впевненими за своїх 

дітей під час канікул, а педагогам 

зростати у рівні своєї педагогічної 

майстерності». 

  

Л. І. Писаренко,  

директор школи 

  

 

Відгуки «Шалених бджілок» - педагогів табору 



Сторінками відгуків 
Відгуки «Шалених бджілок» - педагогів табору 

«Діяльність пришкільного 

табору покликана надати не 

лише відпочинок нашим 

маленьким вихованцям, але й 

продовжити формування 

особистості кожної дитини. 

Тому основна мета нашого 

табору – пошук цікавих форм 

та методів розвитку дітей, 

шляхів як змістовного так і 

цікавого відпочинку для них». 

 

 

О. В. Чуба, 

начальник ПДТ  

«Шкільний вулик» 



«Рух – життя! Формула не нова, але 

ми намагаємося якнайкраще втілювати її 

в життя пришкільного табору.  

Організація і проведення 

нестандартних спортивних змагань на 

свіжому повітрі – запорука відпочинку та 

покращення здоров’я сучасних дітей». 

 

Т. К. Приходько, 

фізкерівник ДПТ «Шкільний вулик» 



«Робота вихователя пришкільного табору вимагає максимальної готовності 

учителя віддавати всього себе дітям, стати їхнім старшим товаришем, почути та 

відчути кожного, познайомитися з його мріями та бажаннями, відшукати ключик від 

серця. Ось як непросто все це, але ми  готові працювати і з радістю приходимо до 

школи, де нас чекають усмішки та нові події, розповіді про дитяче життя, адже ми 

просто любимо свою роботу та наших маленьких бешкетників –вихованців 

пришкільного табору «Шкільний вулик»!» 

 

С. В. Моргун, 

С. В. Костенко, 

І. В. Кузнєцова, 

вихователі ДПТ «Шкільний вулик» 



«Робота медичного працівника у школі, а 

тим паче в пришкільному таборі – 

складна і відповідальна, але я завжди з 

радістю її виконую, бо переконана, що 

роблю добру справу». 

 

 

Н. І. Кушик, 

медична сестра ДПТ «Шкільний вулик» 



«Правильне харчування для 

наших вихованців – ще один 

аспект дитячого відпочинку. 

Головна мета моєї роботи в 

пришкільному таборі – смачно 

нагодувати і проконтролювати 

чистоту харчоблоку. Радію з 

того, що нам це вдається.» 

 

 

 

Т. В. Давидова – Вороніна, 

Інспектор з харчування ДПТ 

«Шкільний вулик» 



« Люблю дітей і готувати… а отже доля 

привела мене сюди – до школи… 

Впевнена, що саме від оцієї малечі, яка 

зараз відпочиває у нашому 

пришкільному таборі, залежить наше 

майбутнє, тому все найкраще – для них, 

наших маленьких вихованців!» 

 

 

 

Н. В.Степаненко , 

завідуюча шкільною їдальнею 



Відгуки наших Золотавок – вихованців табору 

«В пришкільному таборі я 

познайомилася з новими 

дітьми, потоваришувала…Мені 

подобаються нові люди та 

спілкування з ними.» 

Лисак Агнія 

«В пришкільному таборі я 

навчилася управлятись із справжнім 

страховочним карабіном та ставити 

туристичну палатку.» 

Іванова Катерина 



«У таборі цікаво і 

весело… ми читаємо, 

граємо, радіємо 

сонечку… і дощу теж…, 

бо тоді ми дивимося 

мультики!» 

Корольов Нікіта 

«Мені подобається в 

таборі, бо ми кожен день 

відвідуємо цікаві місця 

Києва, подорожуємо і 

гуляємо парками…» 

Веселова Марія 

«Я вчуся не в цій школі, 

але мені тут подобається! 

Вихователі називають мене 

дзигою, а друзі Олексою – 

мені подобається!» 

 

Бережний Олексій 



Відгуки батьків наших вихованців 

«Спокійно можу      

йти на роботу, бо 

знаю, що моя дитина 

буде нагодована, 

відпочивша і 

займається цікавими 

справами, а не 

сидить біля 

комп'ютера» 

 

Є. Ю. Князева 

«Мій син захоплюється 

спортом, і я дуже радію, 

що у таборі є можливість 

багато рухатися, грати на 

свіжому повітрі, 

відвідувати музеї, парки, 

дельфінарій.» 

 

І. В. Кічмаренко 



«Нам подобається, що дітям в 

таборі подобається… 

Педагогічний колектив робить                

усе, що від них залежить, щоб 

нашим дітям було комфортно, а 

нам – спокійно. Дякуємо їм за 

це!» 

 

Г. В. Алавердова 

Н. Л. Іванова 



Ласкаво просимо до нашого  
«Шкільного вулика!» 


