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ДДИИТТЯЯЧЧИИЙЙ  ЗЗААККЛЛААДД  ООЗЗДДООРРООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ТТАА  ВВІІДДППООЧЧИИННККУУ  ««ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ»»  
ГРАФІК ЗАЇЗДІВ ЛІТНІХ ЗМІН 2018 РІК  

Ми надаємо комфортний відпочинок, активний спорт на 
природі в оточенні букового лісу, занурення в англійську 
атмосферу в ігровому форматі з носіями мови, гурткові роботи,, 
плавання в басейні, творча робота з дітьми будь-якого віку,  
наявність вихователів, які зможуть приділити максимальну увагу 
для самих маленьких. Вікова категорія: для дітей 7-17років 
 
ПРОЖИВАННЯ:  

Дитячий табір оздоровлення та відпочинку «ВЕЛИКИЙ» 
створений на базі Туристичного комплексу «Великий». 
 
с. Калини, Тячівський р-н., Закарпатська обл., вул. Мічуріна, 76 
КОМПЛЕКС ВЕЛИКИЙ  
Телефон: 
+38 (067) 312 71 78 
+38 (067) 833 13 13 
 
Е-mail: DOZ.velykiy@gmail.com 
 
 

№ Зміни ДДааттии  ззааїїззддуу  Кількість 
днів 

1    

2 2233..0066--0044..0077  продано

3 0099..0077--2222..0077   

4    

5    

6    

 
 
 

ВАРТІСТЬ  : 9100,00 грн.(для груп звертайтеся за тел..) 

 

У ВАРТІСТЬ ПУТІВКИ ВХОДИТЬ ОПЛАЧУЄТЬСЯ ДОДАТКОВО ЗА ВИБОРОМ 

-  Груповий Трасфер Мукачево - ДОЗ «Великий» - Мукачево 
- Проживання протягом всієї зміни 
(2-3х місні комфортабельні номери з усіма зручностями). 
- Харчування 5-ти разове 
- Футболка з логотипом табору 
- Розважальна та навчально-пізнавальна програма протягом зміни 
-  2 екскурсії, різні походи в гори с досвідченим фахівцем 
- Охорона та медичний супровід. 
- Страхування протягом зміни. 

-  Індивідуальний Трансфер до Мукачево 
- Пейнтбол ,або Лазертаг  
- Аква парк або Боулінг  
- Термальні басейни Берегово,КОСИНО 
- Додаткові витрати дитини (на теріторіі наявність магазину), 
рекомендовано взяти з собою гроші в розмірі 450-500 грн 

 



Для оформлення договору на відпочинок дитини в 
закладі  

необхідні наступні документи : 
 
1. Договір з батьками 
2. Копія паспорта одного з батьків ( для оформлення 
договору ) . 
3. Копія свідоцтво про народження дитини 
4. Анкета дитини 

 
 

При заїзді в заклад 
потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО привезти в табір : 

 
1. Медичну довідку на дитину, що від'їжджає до табору (з 

щепленнями) 
2. Довідка про відсутність контакту з інфекційне хворими 

протягом 21 дня 
3. Анкета дитини 
4. Путівку на дитину 
5. Договір з батьками (наш екземпляр , який відділ 

продажів відправив Вам поштою для підписання) . 
 

 
Путівку можна купити тільки на всю зміну 14 днів 

або відразу на кілька змін . 
 

Якщо Ви купили путівку на одну зміну і 
дитині ДУЖЕ ! сподобалося в нашому закладі , 
то Ви можете продовжити відпочинок дитини , 
оплативши на місці 14 днів наступної зміни . 

 
 

 

 
Заява  батьків або відповідальних 

осіб 

 

Анкета на дитину 
Заповняеться батьками  або  
представниками дитини 

 

Договір з батьками 
Підписується в двох примірниках , один 
з яких передається в дитячий табір при 
оформленні дитини . 

 

 
 

Путівка до закладу 

 

 
Права  та обов’язки дітей та 

батьків  в таборі 
 

 

 
Розважальна програма табору  

 

 
Меню на зміну 



Дитячий заклад 
 оздоровлення та відпочинку «Великий»  

створений  на базі 
Туристичного комплексу «Великий». 

 
Заклад розташований в Закарпатській області на південно-

західних схилах Східних Карпат,а також охоплює Закарпатську 
низину. 

Село Калини Тячівського району розташоване в долині річки 
Тересви, між горами Плеша і Климбак. Воно умовно поділене на 
кілька ділянок. Найбільші з них-урочище Великий. 

Урочище-це топографічний термін,який позначає територію, 
яка відрізняється від інших. У нашому випадку це неоднорідний 
рельєф місцевості: випуклі,ввігнуті форми мезорельєфу-
пагорби,котловини та впадини.  

В саме в такому мальовничому куточку , де дуби досягають 
неба, де дзюрчать гірські потоки, співають ніжну пісню струмочки, 
де  гірський ландшафт привабливий в будь-яку пору року - 
розташований Туристичний комплекс «Великий» 

Тутешні місця славляться на всю Україну своїм унікальним 
цілющим мікрокліматом, а екологічно-чисті лісові і гірські 
ландшафти курорту, які забезпечать найкращі поправки здоров'ю 
кожної дитини. Підростаючий дитячий організм оздоровлюється 
природним шляхом, без медикаментів і неприємних процедур. За 
період 14 днів перебування на курорті Великий імунна система 
дитини приходить у норму, так запевняють українські лікарі після 
тривалих досліджень. 

Географічно турбаза побудована на висоті 450м.біля підніжжя 
гори Яфункувата (південно-захід),а також оточена хребтом Довгий 
Грунь(панічно-схід),гірським масивом Згарь (південно-захід)та 
горою Козел (південно-схід), де з вікон відкривається неймовірний 
пейзаж. 

 



Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Великий» 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФРАСТРУКТУРА 

 

РОЗВАГИ ДІТЕЙ ПІД 
ЧАС ЗМІНИ: 

 
На території знаходиться: 

 
- 2-х поверховий готельний 
корпус 
- сучасний ресторан з 
системою кондиціонування 
- волейбольний майданчик 
- басейн 
- фітнес зал 
- дитячий майданчик 
- диско-зал 
- зал для гуртків 
- площа для зборів 
- альтанки 
- гірсколіжні підйомники та 
траси 
- гірськи  траси для 
квадробагі 

- Теніс / волейбол / футбол / 
бадмінтон; 
- Відпочинок і купання на 
чудовому літньому басейні; 
- Дарц і фрісбі (літаюча 
тарілка); 
- Шашки / нарди / шахи; 
- Перегляд кіно і 
мультфільмів; 
- Дискотека ; 
- Посиденьки під гітару; 
- Квести і інші цікаві розваги 

 
 



Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Великий» 

 
РОЗМІЩЕННЯ ДІТЕЙ 

 

Заклад  має хорошу інфраструктуру номерного фонду, 
абсолютно достатню та задовільну для проживання дітей на 
протязі табірної зміни. Діти з комфортом розмістяться у 
зручних та затишних номерах: менших — на 2, 3 -місця, та 
більших — на 4 місця, де можуть розташуватися друзі або 
шкільні компанії. Площа кожного номеру достатня для 
комфортного проживання. 

Кожен номер обладнаний всіма необхідними меблями, 
телевізорами та має власний санвузол, де завжди є холодна і 
гаряча вода. Прибирання в номерах робиться кожного дня 

персоналом готельного комплексу, а порядок підтримується 
самими дітьми під наглядом вихователів, що є обов’язковим 
елементом загально-виховної роботи в закладі.  

На території закладу працює мобільний зв’язок, тож у 
батьків буде можливість завжди лишатися на зв’язку як із 
дітьми (прохання – не зловживати!), так і з персоналом 
табору: вихователями та медичним працівником. 

 

 

 



Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Великий» 

 
ХАРЧУВАННЯ 

 
В закладі ми організували 5-разове харчування, що 

включає сніданок, обід, підвечірок, вечерю та вечірнє 
чаювання (вечеря та вечірнє чаювання суміщені заради 
вечірньої програми). Меню – дитяче, дієтичне, правильно 
та ретельно збалансоване, розроблене спеціально для 
дитячих оздоровчих таборів, узгоджене та затверджене 
контролюючими органами та СЕС, а якщо простіше – 
дуже якісне, смачне та поживне. При цьому ми 
постаралися, щоб діти дізналися та скуштували 
традиційні страви української, карпатської, угорської та 
інших етнічних кухонь, що представлені в регіоні, де діти 
відпочиватимуть. Підвечірок – обов’язково фрукти та 
власна випічка, а увечері, перед сном – фіто чай з 
карпатських трав з гірським медом або варенням з 
чорниць. 

В нашому закладі забороняеться: 
Чипсі, сухарики, консервні, майонезні вироби, 

кремовані тістечка, торти , гарбузи, соняшник, жуйка, а 
також кольорову газовану воду, та продукти які містять 
підсилювачі смаку, ароматізатори, та різновид 
ємульгаторів та не дозволяємо купувати ці продукти 
підчас екскурсійних поїздок (не кажучи вже про цигарки 
та алкогольні напої) 
 

 

 



Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Великий» 

 
ОЗДОРОВЛЕННЯ 

 
Природні чинники. Закарпатський курорт Великий  

- це унікальний клімат і чисте гірське повітря. Тутешні 
кліматичні та природні умови позитивно впливають і 
виліковують нервові розлади, захворювання верхніх 
дихальних шляхів, боріться із захворюваннями легень 
(ларингіти, трахеїти, бронхіальна астма, туберкульоз). 

Оздоровча фізкультура. Фізичні заняття на свіжому 
повітрі і рухливі ігри в колі нових, а може бути і близьких 
вже друзів, будуть великим кроком до бадьорого і 
відмінного здоров'я дитини. 

Оздоровчі програми та фізичні навантаження 
розробляються індивідуально, з урахуванням віку, статі, 
стану здоров'я, самопочуття на певний день, фізичної 
підготовки дитини ... 

Показники, які очікують дитину після перебування: 
1. Очищуються природним чином верхні дихальні 

шляхи; 
2. Підвищується загальний імунітет і опірність до 

інфекційних захворювань; 
3.  Зростає фізична працездатність дітей та підлітків; 
4. Посилюються резервні здатності різних 

функціональних систем організму (серцево-судинної, 
травної, рухової, дихальної); 

5.  Знімається фізична і психологічна втома; 
6.  Організм очищається від шлаків і токсинів; 
7.  Йде відволікання дітей від міського ритму життя, 

від щоденного опромінення комп'ютером та телефоном; 
8.  Підвищуються розумові та творчі здібності дітей. 



Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Великий» 

 
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Відповідно до вимог до оздоровчих дитячих 

закладів, в закладі влаштований та обладнаний 
медичний пункт – у спеціальному приміщенні 
медичного кабінету, що є у туристичному  
комплексі «Великий». 

Дитячий лікар-педіатр приймає дітей в день 
заїзду, аналізує надані медичні документи дитини, 
бесідує з батьками або супроводжуючими та завжди 
підтримує з ними зв’язок на протязі всієї зміни.  

Обов’язковим документом для відпочинку в 
таборі є медична довідка за формою (дитина 
виїжджає в табір) окремо можуть бути надані 
Довідка про відсутність контакту з інфекційне 
хворими протягом 21 дня: про ці довідки вас 
проконсультує ваш лікар. 

 

БЕЗПЕКА 
Безпека в закладі це: 
- Наявність медичного пункту. 
- Адміністратор, який завжди спостерігає за 

місцезнаходженням дітей, працює цілодобово. 
- У таборі сучасна система пожежного нагляду. 
- Наявність системи відео спостереження. 
-  Наявність охорони 
- Наявність власної дизельної електростанції (у 

разі відключення центрального 
електропостачання). 

 



Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Великий» 

 
ЗАГАЛЬНО – ВИХОВНА РОБОТА 

 В ЗАКЛАДІ 
 

Постійна увага з боку вихователів, контроль за поведінкою дітей, за їх самопочуттям і 
настроєм – основа роботи педагогів. Психологічну допомогу можуть отримати в 
кваліфікованого психолога. Вихователями оздоровчого закладу розроблено плани роботи на 
всі періоди відпочинку дітей, котрі включають в себе як святкування державних та релігійних 
свят, іменин, так і проведення різних конкурсів, екскурсій. 

РРеежжиимм дднняя
88..0000--88..1155 ППііддййоомм  
88..1155--88..3300 ЗЗаарряяддккаа  
88..3300--99..0000 РРааннккооввиийй  ттууааллеетт
99..0000--99..3300 ССннііддаанноокк  №№11
99..3300--1100..0000 РРааннккоовваа  ллііннііййккаа

1100..0000--1122..0000 ГГууррттккоовваа  ррооббооттаа
1122..0000--1122..1155 ССннііддаанноокк  №№22
1122..1155--1144..0000 ППііддггооттооввккаа  ддоо ззааххооддіівв
1144..0000--1155..0000 ООббіідд
1155..0000--1166..0000 ППіісслляя ооббіідднніійй ссоонн
1166..0000--1177..0000 ВВііллььнниийй  ччаасс
1177..0000--1177..3300 ППііддввееччіірроокк  
1177..3300--2200..0000 ЗЗааггааллььнноо--ттааббііррнніі ззааххооддии
2200..0000--2200..3300 ВВееччеерряя
2200..3300--2211..3300 ВВееччііррнняя  ппррооггррааммаа,, ддииссккооттееккаа
2211..3300--2222..0000 ВВееччііррнніійй  ттууааллеетт

2222..0000 ВВііддббіійй



Мають педагоги і сценарії для розважальних конкурсів, які проводяться з дітьми: 
«Великий, шукає таланти», «Караоке в Великому»», «Розсміши вихователя», «Острів скарбів» 
«Найкраща зачіска» та інші. 

Часто навідуються сюди держінспектори ДАІ та працівники міліції Тячівського РВ УМВС, 
котрі разом з вихователями проводять виховні години з правил дорожнього руху,та різні 
бесіди про скоєння правопорушень неповнолітніми та наслідки. Запам'ятаються дітлахам і 
такі виховні години, як «Шкідливість куріння та алкоголю», «Бережливе ставлення до 
природи», «Скажемо наркотикам – ні!» та інші. 

Хореограф розучує з дітьми народні та сучасні танці, а музичний керівник – пісні. 
Численні виставки в приміщенні закладу – то творчі результати конкурсів: малюнків, 
виготовлення фігур з паперу, пластиліну та вишитих картин хрестиком і бісером, 
бісероплетіння та інші. Щовечора всіх дітлахів поєднує сучасна дискотека,де звучить сучасна 
музика. Після трьох днів перебування в таборі обов’язково проводиться анонімне анкетування 
«Перші враження про заклад», а також в кінці зміни «Загальне враження про заклад». 
Чимало цікавого та веселого можна вичитати у творах на тему: «Якби я був начальником 
закладу». 

Серед традицій закладу і проведення в передостанній день гала – концерту,а в останній - 
день самоврядування 

Багато, залежить від колективу вихователів. Це мають бути люди з чуйною душею, з 
почуттям гумору. До прикладу, інструктор з фізкультури часто проводить різні спортивні 
змагання, це й футбольний турнір між відпочиваючими в оздоровчому закладі 
«Великий» та вихованцями з передаванням кубку переможця й різні види естафет між 
дівчатами та хлопцями, між хлопцями – «Козацькі забави», між дівчатами – «Нумо, 
дівчата!». Проводяться малі олімпійські ігри. Після закінчення кожного із всіх конкурсів дітей 
обов’язково нагороджують призами та грамотами.  

У таборі повністю обладнані волейбольний, та міні-футбольний майданчики, в 
приміщенні спального корпусу розміщений тенісний ,тренажерний та хореографічний зали.  

Закарпатське повітря та природа,робота всього колективу закладу сприяють до 
повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей. Отже після якісного відпочинку діти з 
сльозами на очах прощаються з новими друзями та вихователями, з нетерпіння чекаючи на 
наступну зустріч через рік. 

 
 



Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Великий» 

 
ЕКСКУРСІЇ ПО ЗАКАРПАТТЮ 

 
Гарний відпочинок – це завжди пізнання нового, відкриття дивовижного та чудового в 

навколишньому світі! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«ВЕЛИКИЙ» запрошує Вас розширити свій світогляд та відправитися на екскурсію по 

Закарпаттю. 
Закарпаття – край, який зацікавить не тільки знавців історії і «сивої давнини»,  

прихильників архітектури  епохи бароко, але й справжніх гурманів і прихильників 
прекрасного в усіх його проявах. 
 
 

 
 
 
 



ЕКСКУРСІЯ В МУКАЧЕВО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Історія закарпатського міста Мукачево не менш драматична: замок Паланок, наприклад,  

який вже з 14 століття був укріпленою фортецею, неодноразово переходив від одних 
правителів до інших, від трансильванців до Габсбургів, і ставав послідовно в’язницею, 
військовим гарнізоном  і , нарешті, музеєм, куди Ви обов’язково потрапите, якщо вирушите в 
пізнавальну мандрівку разом з екскурсоводом. 
 

Крім замку Паланок у Вас буде нагода прогулятися вуличками історичного центру міста 
і відвідати розкішний мисливський замок заможного австрійського роду Шенборнів, в якому 
кількість вікон дорівнює кількості  днів у році, число коминів – числу тижнів, а кількість 
входів – кількості місяців. 
 
 

 
 
 



SPA-ЭКСКУРСІЯ НА ТЕРМАЛЬНІ БАСЕЙНИ БЕРЕГОВО 
 

Термальні джерела в районі міста Берегово, що на самісінькому півдні Закарпатської 
області є дуже рідкісними в світі, і їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Такі джерела 
існують лише в Угорщині, Новій Зеландії та на Камчатці. Неподалік від центральної частини 
міста є басейн з термальними водами. Басейн розташований на відкритому повітрі, тобто 
ніякого даху чи інших споруд над ним немає. Місцевість та краєвиди, що оточують басейн та й 
місто загалом теж надзвичайно привабливі, навіть не дивлячись на те, що Берегівський район 
знаходиться на низовині, і є найрівниннішим в Закарпатські області. 

Наповнюється басейн з гейзера півторакілометрової глибини, кремнієво-азото-
вуглекисло-хлоридно-натрієвими водами високої мінералізації, що винищують більшість 
мікробів, тому абсолютно нічого не лякає десятки тисяч приїжджих, які щороку відвідують 
басейн, і хочуть покупатись у водичці з гейзеру. Водичка, доречі, має температуру біля 50 
градусів за цельсієм, щоправда, в басейні вода охолоджується десь до 30. 

Через специфіку води,в басейні не рекомендується проводити більше двох годин на добу в 
ній, але в помірних дозах вони є особливо корисними для людей з проблемами опорно-
рухового апарату та багатьох інших хвороб. Також коло басейну є можливість попаритись в 
сауні, отримати сеанс масажу чи зібратися компанією і зіграти в футбол чи гандбол в залі 
закритого приміщення. 

 
 



ЭКСКУРСІЯ  ФЕРМУ СТРАУСІВ ТА ОЛЕНІВ 
 

 

Страусина ферма  
 
Чимало цікавих місць можна відвідати, подорожуючи Хустщиною, одним з таких місць 

є Страусина ферма, що знаходиться при виїзді з міста Хуст. Відкрита ферма, місцевим 
підприємцем, уже більше 10 років тому (2002р). 

Перших декілька страусів господар завіз із сусідньої країни - Словаччини, і не 
пожалкував, клімат, для проживання страусів, виявився придатним, та й кормити їх не так 
уже й складно - страус всеядна тварина. Справи, у підприємця йдуть досить успішно, на 2013 
рік поголів'я складає близько 50 птахів і це не враховуючи молодняк. 

Як зізнається Василь, вирощування страусів - це безвідходне виробництво, тобто з 
птахів використовують не тільки яйця та м'ясо а й шкіру та все інше. 

Вирощують страусів з метою продажу, як яєць так і м'яса, але додатковим заробітком 
господаря, також служать екскурсії, є чимало охочих туристів подивитися на птахів 
зблизька, чи навіть, їх покормити. Місцеві страуси, як бачать гостей, самі підходять до 
огорожі, бо знають, що їм перепаде щось смачненького, вони охоче беруть гостинці з рук 
людини. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Єдина в Україні ферма плямистих оленів 

 
Одним з найвідоміших туристичних об'єктів Закарпаття є єдина в Україні ферма 

плямистих оленів в селі Іза , недалеко від Хуста . Численні українські туристи і гості з - за 
кордону приїжджають сюди щоб помилуватися стройноногімі красенями . 

Рідкісні олені з'явилися на фермі ще в радянські часи - в 1987 році. Вертольотом їх 
доставили сюди аж з Калінінградської області . Основна мета вирощування цих тварин - 
пантокрин - лікарська речовина , здобуте з рогів . Його застосовують при перевтомі , 
неврастенії , неврозах , слабкому серцевому м'язі , гіпотонії , для підвищення працездатності . 
У той час справа була надзвичайно прибутковим і давало великі гроші . Але в незалежній 
Україні сировину значно подешевшало - і оленячу ферму зробили туристичним об'єктом . 

Подивитися на понад 150 плямистих тварин їдуть численні туристи. Головне прихопити з 
собою побільше сухариків і хліба - улюблених ласощів тварин. Через паркан гості ферми 
годують тварин. На вигляд миролюбні, вони не люблять щоб їх пестили, чіпали за шию або 
просто гладили - спрацьовує інстинкт самозбереження, придбаний природою. Тому 
нагородою за ласку може стати хороший стусан передніми ногами. Наглядачі оленів 
стверджують - сила польоту від такого удару - до 15 метрів! 



Б'ються олені і між собою. Однак тільки в період гону - восени. Найсильніший самець 
може мати в своєму гаремі п'ять, а то й десять - двадцять самок. Слабак ж залишається сам. 
Все просто - природний відбір. 

Самка виношує малюка сім місяців , а після народження оленя вже через три дні йде в ліс 
.До мами приходить тільки поїсти , і постійно на одне і теж місце . Через кілька місяців він 
вже їсть корми , а зовсім дорослим стає вже в чотири роки . Влітку тварини пасуться , а взимку 
оленів годують зерном і сіном . 

 Послухавши цікаву екскурсію про рідкісних тварин і нагодувавши їх , бажаючі можуть 
приміряти оленячі роги , прикріплених до огорожі і зробити фото на пам'ять 

 


