
Обласний дитячо-юнацький оздоровчий табір «Еколог» - структурний 
підрозділ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 
 

Історія створення табору 
У 1973 році була побудована Міськомлинянська загальноосвітня школа. 

Протягом 30 років у ній навчалися діти з села Міські Млини та поряд 
розташованих населених пунктів. 

 
У 2003 році Опішнянською селищною радою через демографічну ситуацію 

було прийняте рішення про переведення школярів із с. Міські Млини до 
Опішнянської загальноосвітньої школи. 

Долю добротного приміщення вирішила Полтавська обласна рада, 
передавши його для реконструкції під дитячий оздоровчий заклад, 
підпорядкований обласному управлінню освіти і науки. 

Начальник табору – Неменуща Тетяна Вікторівна. 

 
Засновник табору – Полтавський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді. Директор – Бедніна Віталій Григорович. 
 



Організаційно-масова робота в таборі 
Конкурсні програми дають змогу дітям розкрити свої таланти, здібності. 

Проводяться такі свята: «День високої моди», «День іменинника», «Ярмарок», 
«День акторської майстерності», «Алло, ми шукаємо таланти», «Міс табору». 

Найбільше вихованці полюбляють купатися в річці, ходити на риболовлю. 
Біля річки проходять конкурси «Діючі фонтани», «Піщані замки», свято Івана 
Купала та «День Нептуна». 

Організовуються пізнавальні заходи, на яких діти мають змогу проявити 
свою кмітливість, спостережливість, знання. Це конкурси «Що? Де? Коли?», 
«Брейн-ринг», вікторина «Пізнай свій рідний край». 

Найзахопливіші – походи, під час яких діти ночують в палатках, сидять з 
піснями біля вогнища, вчаться самостійно готувати собі страви на вогнищі. В 
кожній табірній зміні відбуваються екскурсії до Опішні (музей кераміки), 
Диканьки (картинна галерея, краєзнавчий музей), Котельви (Більське 
городище), Гоголевого (музей М.В.Гоголя). 



Хто відпочиває 
Школярі з усієї області – вихованці гуртків, переможці олімпіад, юні 

дослідники Малої академії наук, переможці та призери Всеукраїнських, 
обласних та районних конкурсів. 

Матеріально-технічна база табору 
Просторі спальні, коридори, ігрові кімнати, спортзал. Відповідають 

євростандартам простора їдальня (п’ятиразове харчування), медпункт. 

Є сучасний телевізор із супутниковою антеною, караоке, професійна 
апаратура для проведення дискотек. Облаштована літня естрада, 
спортмайданчик; є автобус для здійснення екскурсій. 

Адреса табору 
У селі Міські Млини поблизу Опішні Зіньківського району, в красивому 

місці недалеко від Ворскли, розташований обласний дитячо-юнацький 
оздоровчий табір «Еколог». 

Відпочинок проходить за чотирма змінами. Табірна зміна триває 21 день. 

 
Полтавська обл., Зіньківський район, с. Міські Млини,  
тел. 8(253)9-81-24, 8(253)9-81-46. 


