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ЗВІТ 

про хід літньої оздоровчої кампанії  2019 року 

в літній профільній школі «Олімп» 

КЗ «Катеринівський ліцей» 

 

Літні канікули є найбільшими у навчальному році. Кожна дитина чекає з 

нетерпінням літа, адже це час, коли можна по-справжньому відпочити і не 

думати про уроки. Літня профільна школа – одне із місць, де можна відпочити, 

змістовно провести час, побувати на різноманітних екскурсіях, взяти участь у 

цікавих конкурсах: інтелектуальних, спортивних, гумористичних, мистецьких, 

музичних. 

У 2019 році оздоровча кампанія для учнів 5-10 класів КЗ «Катеринівський 

ліцей» розпочалася 27 травня зміною у літній профільній школі «Олімп», що 

знаходиться на базі ліцею і тривала 14 днів.  

У літній профільній школі «Олімп» відпочило 34 учні, з них 1 дитина-

сирота, 3 дитини позбавлених батьківського піклування, 4 – із 

малозабезпечених та 2 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина, постраждала від 

аварії на ЧАЕС. Відповідно до рішення Лозівської міської ради від 16 

листопада 2019 року № 1117 «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку освіти, фізичної культури та спорту, підтримки молоді Лозівської 

міської об’єднаної територіальної громади Харківської області на 2019-2021 

роки» 5 учнів з перелічених пільгових категорій отримали безкоштовні путівки 

до літньої профільної школи «Олімп». 

Літня профільна школа працювала відповідно до затвердженого 

Положення, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на 

повноцінний відпочинок, працю, забезпечення змістовного дозвілля, 

задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб. 

Усю виховну роботу літньої профільної школи педагогічний колектив КЗ 

«Катеринівський ліцей» спрямовував на те, щоб допомогти дітям розкрити свої 

творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, допомогти дітям 

порозумітися між собою, пізнати один одного краще. Робота у літній школі 

спрямована на відпочинок дітей, як фізичний, так і моральний. Адже дитина – 

це скринька з фантазією, талантом, упевненістю в собі, її просто потрібно 

вчасно відкрити. 

Пріоритетним напрямком роботи літньої профільної школи була 

організація здорового способу життя дітей в умовах літнього відпочинку. 

Цьому сприяли: 

mailto:kate1@ukr.net


- ефективне використання природних ресурсів (рухливі ігри на свіжому 

повітрі); 
- збалансоване харчування (наявність у щоденному раціоні свіжих овочів 

та фруктів); 
- чітке дотримання санітарно-гігієнічних норм відпочинку дітей; 
- формування навичок особистої гігієни; 
- належна організація фізкультурно-оздоровчої роботи (спортивні 

змагання, рухливі ігри, екскурсії, формування навичок безпечної 

поведінки); 
- дотримання режиму дня. 

Починалася робота у літній профільній школі з формування загонів. 

Враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, їх було об’єднано у 2 

загони: І загін – «Кулл тинейджери» (учні 5-6 класів), ІІ загін – «Інстаграм» 

(учні 7-10 класів). Кожен загін розміщувався в окремому класному приміщенні, 

переобладнаному під кімнату відпочинку. Вони були прикрашені здобутками 

загону: виготовленими рубриками «Всяка всячина», «Наші злети», «Статуси 

про літо та відпочинок», «Плани тижня», завойованими у різноманітних 

конкурсах та змаганнях відзнаками, якими діти дуже пишались, адже вони 

працювали разом, допомагаючи та підтримуючи один одного, і це сприяло 

створенню комфортної та доброзичливої атмосфери у загонах та згуртованості 

дітей. Створений і куточок літньої профільної школи, в якому були розміщені 

символіка літньої школи, плани на тиждень та інформація про загони. 
У літній профільній школі «Олімп» було створено безпечні умови для 

повноцінного відпочинку та розвитку дітей. Проведено вступний інструктаж та 

необхідні інструктажі на робочому місці з охорони праці для працівників 

літньої школи. Для дітей також було проведено вступний інструктаж і щоденно 

проводилася виховні бесіди з правил безпечної поведінки. 
Із першого дня розпочалося змагання між загонами. На ранковій лінійці 

оголошується план заходів на день, а в кінці дня – підбивається підсумок, 

нагороджуються переможці конкурсів і змагань та оголошуються завдання на 

наступний день.  

Виховна робота у літній профільній школі «Олімп» базувалася на 

розвитку дитячої ініціативи, самодіяльності, колективній творчій справі й 

полягала у проведенні кожного дня змістовної, цікавої, активної роботи. План 

виховної роботи був насичений різноманітними заходами та складався з 

урахуванням побажань дітей. Із цією метою на початку зміни проводилося 

анкетування серед вихованців «Ярмарок ідей та пропозицій». Ураховуючи всі 

об'єктивні та суб'єктивні можливості, реальні запити учнів, виховна робота у 

літній профільній школі формувалася в різних напрямках діяльності, одним із 

основних яких є перш за все це – навчання дітей здоровому способу життя. 

Робота, що проводив педагогічний колектив літньої профільної школи «Олімп» 

КЗ «Катеринівський ліцей» по збереженню і зміцненню здоров`я вихованців 

передбачав: 

- організацію спортивної та еколого-туристичної роботи, використання 

народних та сучасних методів збереження та зміцнення здоров`я; 



- виховання духовно здорової людини мистецькими засобами, засобами 

художньої та технічної творчості; 

- забезпечення дружніх стосунків та створення позитивного мікроклімату 

як основи соціального здоров`я вихованців.  

Основні моменти літніх яскравих 14 днів у літній профільній школі 

«Олімп» були такими:  

- 27 травня будо дано старт яскравому та веселому відпочинку дітей у 

літніх школах на базі ліцею. Вихованці загонів в цей день облаштовували 

свої власні кімнати відпочинку, готували куточки загонів та презентації 

до відкриття зміни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28 травня відбулося урочисте відкриття зміни у літніх школах. Діти із 

задоволенням презентували свої загони в яскравій, оригінальній формі. 

Далі за сценарієм на сцені з'являлися цікаві персонажі, ролі яких 

виконували вихованці найстаршого загону, вони веселили дітей і 

забавляли музичними іграми. Також вихованці презентували у 

святковому концерті свої різноманітні таланти. Літні школи відкрито! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 29 травня усіх «олімпійців» повеселила розважальна гра «Смайл». 

Вихованці активно брали участь у різних веселих конкурсах. Кожна 

дитина на власному прикладі під час заходу  переконалася в тому, 

наскільки приємнішим стає життя, якщо в ньому є над чим посміятися і 

чому порадіти відповідно. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30 травня вихованці «Олімпу» позмагалися у дуель-шоу «По-українськи». 

На них чекали різноманітні конкурси: «Спортивна пауза», «Видатні 

люди», «Трембіти України», «Пантоміма капітанів», «Подорож мапою 

України». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 31 травня «олімпійці» здійснили екскурс-подорож історичними місцями 

рідного села. У цей день діти відвідали: пам’ятник Г.С.Могильченка – 

двічі Героя Соціалістичної Праці, голови колгоспу імені Орджонікідзе 

Лозівського району Харківської області; Меморіал Слави с. Катеринівка, 

в якій поховано 48 воїнів, загиблих при звільненні села; танк Т-54 — 

встановлений в пам’ять про М.А.Кучеренко – земляка, конструктора 

танка Т-34; Катеринівський будинок культури, який був побудований 

1963 році; «криничку», яку за народними переказами пов’язують з ім’ям 

цариці Катерини II, яка нібито проїжджала вздовж села і пила з неї воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 та 4 червня вихованці «Олімпу» поринули у справжню атмосферу літа, 

здійснили виїзд до річки Бритай, де вдосталь накупалися. Мали змогу 

поніжитися під сонцем, пограти на свіжому повітрі з друзями. З гарним 



настроєм та з великим задоволенням від відпочинку біля водойми 

повернулися до літньої школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 червня відбувся природничий квест «Екологічний всюдихід». 

Вихованці мандрували такими станціями «Незвичні назви», «Екзотичні 

фрукти», «Біологічні фразеологізми», «Культурні рослини», «Хто це? Що 

це?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 червня у літній профільній школі «Олімп» відбулося відразу декілька 

різнопланових заходів. Одна частина вихованців взяла участь у грі 

«Весела регата». Морські екіпажі мандрували згідно маршрутного листа-

карти на такі острови: острів Ерудит, острів Літературний, острів 

Художній, острів Розваг, острів Скарбів. За допомогою карти було 

знайдено захований «скарб». На острові Творчості було проведено 

конкурс на кращу морську фігуру під час гри «Море хвилюється …». Всі 

учасники взяли також участь у піратській дискотеці. Інша частина 

вихованців – здійснила подорож до міста Харкова, побували у екопарку 

Фельдмана. Подорож була дуже захопливою, адже діти дійсно відчули 

себе справжніми мандрівниками, адже змінили декілька видів 

транспорту, метро, потяг, автобус. Та навіть втома не відчувалась, коли 

поруч з тобою друзі і море емоцій, які ти переживаєш з ними разом. Як 

відомо, у екопарку Фельдмана є на що подивитися, та мало того не 

вистачить часу обійти все, починаючи від братів наших менших, звіряток 

і закінчуючи невимовно гарною природою і облаштуванням самого 

парку. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 7 червня вихованці «Олімпу» відвідали Лозівський дендрологічний парк 

«Дружба»  та конюшню. Завітали також, до оновленого стадіону 

«Локомотив». В ході екскурсії діти дізналися дуже багато нового та 

цікавого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 червня вихованці виїздили на відпочинок до річки Бритай. Гарний 

настрій був забезпечений рухливими іграми на воді, організували 

конкурси-змагання. А відсвяткували та закріпили гарний настрій 

пікніком на свіжому повітрі. 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 червня у «олімпійці» стали учасниками квесту «Treasure searching» 

(«Пошук скарбів»). Діти за підказками знаходили різноманітні завдання 

англійською мовою, виконавши успішно завдання рухалися далі. 

Найспритніші – отримали смачний скарб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12 червня вихованці «Олімпу» відвідали Катеринівську сільську 

бібліотеку. Завідувачка бібліотеки, Оксана Станіславівна Зозуля, вже 

вкотре з радістю гостинно приймає у себе вихованців літніх шкіл нашого 

ліцею. Цього дня вона запропонувала дітям літературну робінзонаду 

«Острів веселого читання». Тут були і вікторини, ігри, практичні поради, 

слайд-анаграми, конкурси з виживання. З впевненістю можна сказати, що 

перебування у бібліотеці аж ніяк не може бути нудним, адже все 

залежить від правильної, а головне захопливої подачі цікавого матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 червня завершився відпочинок у літніх школах Катеринівського ліцею. 

За традицією закриття зміни відзначилося святковим концертом, на якому 

усі мешканці літніх шкіл презентували свої таланти. Розпочалося 

презентацією загонів, далі урочисте нагородження найактивніших дітей. 

Під час концерту всі мали змогу ще раз пригадати, якими ж 

захоплюючими видалися ці 14 днів. Короткі відеосюжети подарували 

ностальгічні хвилини про те де були і як весело було. Не стояли осторонь 

і вихователі, адже також презентували свій відеосюжет про цей 

відпочинок, який став приємним і напрочуд смішним сюрпризом для всіх 

присутніх у залі. Ці дні так захопили усіх, що і дорослі підготували свій 

номер. Наприкінці концерту вихованці та вихователі «Олімпу» 

поділилися з усіма секретом щастя, подарувавши пісню «Бо щастя це …». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приємно, що усі заходи у літній профільній школі «Олімп» були 

різноманітні, це і відпочинок на воді, екскурсії, цікаві зустрічі, розваги, 

спортивні ігри, і звісно тематичні квести – все це дало змогу дітям не 

нудьгувати, а ще з більшим захопленням поринути в атмосферу літа.  

Так минали цікаві літні дні у стінах рідного ліцею. Режим дня відповідав 

потребам дитини, було гармонійно поєднано відпочинок та розваги, хвилини 

релаксації та активних дій. Це сприяло відпочинку дітей, покращенню їхнього 

фізичного та морального здоров’я, згуртуванню учнівського колективу. Кожен 

день життя зміни у літній профільній школі «Олімп» допомагав дітям 

зрозуміти, що потрібно бути спритними і сміливими, дружніми і чесними, 

добрими і творчими. 

 

 

Директор ліцею       Ю.Л. Шукалюков 

 

 

Начальник        О.А. Кочергіна 


