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Для цього на кожну зміну розробляються

плани виховної та культурно&масової роботи, а

також спортивно&масових заходів і змагань.

Цікавими є різноманітні нововведення. На&

приклад, інноваційний економічний проект «Я

тільки вчуся!» допомагає дітям пристосовувати&

ся до сучасних умов життя, розвиває вміння ді&

яти самостійно, дає навички підприємницької

діяльності тощо.

У таборі діє власна грошова одиниця – гвар&

ди, працює банк «МГ», куди діти вносять зароб&

лені гроші під проценти. На біржі праці діти от&

римують трудові завдання, беруть участь у кон&

курсах, інших заходах. Допомогають вожатим і

вихователям впорядкувати свої житлові примі&

щення і територію, а на зароблені гварди купу&

ють собі сувеніри та солодощі.

В оздоровниці проводяться тематичні дні –

України, юних леді, творчих справ  тощо. Впро&

ваджено проект флеш&мобів до дня іменинника,

веселого ярмарку, всіляких ігор.  Дискотеки –

теж тематичні. Користується популярністю дитя&

чий вокальний конкурс «Євробачення&МГ». Пра&

цюють гуртки і бібліотека.

Зміни в таборі починаються і закінчуються га&

ла&концертом з використання мультимедійної

техніки, які завершуються вогнищами дружби

та великими піротехнічними шоу. З нетерпінням

чекають діти веселої ярмарки, яка розпочина&

ється фестивалем української народної пісні

«Гвардія&фест». Костюмерна забезпечує вико&

навців українськими народними і сучасними

естрадними костюмами.

Регулярно організовуються екскурсії до Пол&

тави і Харкова, багато років підтримується

зв’язок із Будинком культури залізничників, об&

ласним центром ляльок, обласною філармо&

нією, драматичним театром ім. Гоголя.

У 2010 році «Молодій гвардії» присвоєно ви&

щу категорію.
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Санаторій залізничників є перлиною курорту Хмільник. 

Санаторій 

«Медичний центр 

реабілітації залізничників»

(курорт Хмільник)

Адреса:

Вінницька область,
м. Хмільник,
вул. Шевченка, 20

ПІВДЕННО<ЗАХІДНА 

ЗАЛІЗНИЦЯ
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Санаторій розташований у лісостеповій зоні,

відрізняється помірним кліматом, що дуже важ&

ливо для людей, які важко переносять зміну клі&

матичних зон.

Курорт Хмільник відомий насамперед ліку&

вальною дією радонових вод. 

Відмінною рисою санаторію залізничників є

проведення комплексу лікувальних процедур з

використанням радону. Ця речовина добре

впливає на окремі органи й організм в цілому.

Радонові ванни покращують ліпідний і водно&

сольовий обмін, збільшують виведення з орга&

нізму натрію та рідини, позитивно впливають на

імунологічні процеси, нормалізують функцію

щитовидної залози, покращують вуглеводний і

мінеральний обмін.

Санаторій приймає пацієнтів, що страждають

на захворювання опорно&рухового апарату,

серцево&судинної, нервової, статевої, ендо&

кринної систем, шлунково&кишкового тракту,

шкіри і підшкірної клітковини, дихальних шля&

хів, ротової порожнини, опікову хворобу.

Спеціалісти медичного центру використову&

ють унікальні авторські методики лікування. 

У ванному відділенні створено єдину на

курорті комп’ютеризовану систему бальнео&

терапії. 


