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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.  
Основною особливістю функціонування сучасної школи є те, що система народної 

освіти повинна відповідати новим соціально-економічним умовам незалежної держави 
України.  

У нових умовах розвитку суспільства молода людина повинна виховуватися, перш 
за все, як представник свого народу, носій української національної культури. У зв‘язку   
з цим на Україні розгорнулися творчі пошуки, мета яких – розробка концепції 
національної школи, національної системи виховання, піднесення навчання і виховання 
молоді на якісно новий рівень.   

У цьому напрямку важливим етапом у становленні та розвитку особистості 
школяра є його залученість до різноманітних видів роботи через організацію тимчасового 
дитячого колективу та його діяльність у літній період. Саме тому серед різноманітних 
форм підготовки студентів до виховної роботи в школі чільне місце займає педагогічна 
практика в дитячих оздоровчих таборах. Це перші самостійні кроки в житті майбутнього 
вчителя. Вони вимагають мобілізації всіх отриманих у вищому педагогічному 
навчальному закладі психолого-педагогічних знань, умінь та навичок, особистої високої 
відповідальності та особливої добросовісності. Ось чому підготовка до такого виду 
практики повинна носити системний характер.   

Елементами системи підготовки майбутніх учителів до роботи з дітьми в літній  
період є:   
▪

 теоретична підготовка (настановча лекція та семінарські заняття); 
▪
 практична підготовка (сюжетно-рольові 

ігри, нетрадиційні форми виховного впливу,   
проведення триденного інструктивно-методичного збору); 

▪
 чітко продуманий зміст 

літньої практики та оперативне керівництво нею;   
▪

 своєчасний та глибокий аналіз узагальнених результатів літньої педагогічної практики.  
 

Стало традицією під час літніх канікул організовувати відпочинок школярів у 
таборах різного виду. Дитячий оздоровчий заклад (комплекс, центр, табір, містечко) – це 
позашкільний заклад для учнів віком від 6 (7) до 14 (15) років, з певною структурою і 
методами роботи, метою діяльності якого є «реалізація права кожної дитини на 
повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення 
інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб» («Типове положення 
про дитячий оздоровчий заклад»). Такі заклади мають широкі можливості для організації 
відпочинку дітей, що дозволить найбільш вдало об‘єднати оздоровчу і виховну роботу 
школярів у літній період. Серед конкретних програм про діяльність педагогів-
організаторів, вожатих, вихователів – усіх, хто працює з дітьми влітку, треба відзначити: 
«Державну програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року», «Типове 
положення про дитячий оздоровчий заклад», «Положення про дитячий оздоровчий табір 
з денним перебуванням», «Програму федерацій дитячих організацій України «Я – Родина 
– Батьківщина», «Програма та статут спілки піонерських організацій України» та ін.   

Основна мета спецсемінару «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих 
таборах» – підвищити теоретичний та практичний рівень знань та умінь студентів з 
питань теорії та практики виховання, познайомити з завданнями, змістом, формами і 
методами роботи в оздоровчих таборах, викликати зацікавленість та бажання працювати   
з дитячим колективом.  

Програмою спецсемінару передбачено:  
 ознайомлення з основними документами про організацію роботи в оздоровчих 

таборах;  
 

 опрацювання сучасних виховних технологій та концепцій педагогіки виховання 
у взаємодії «учитель-вихователь – вихованець»;  

 

 вивчення сучасної методичної літератури та періодичних видань з проблем теорії 
та методики виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах, передового досвіду 
роботи вихователів і вожатих;  
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 вивчення програми загальних напрямків діяльності Спілки піонерських 
організацій України, Пласту та інших дитячих організацій.   

У розробленій програмі спецсемінару передбачено оволодіння студентами 
системою знань і умінь, які необхідні для виконання функції загонового вожатого.  

Програма, яка пропонується студентам для роботи, надає їм можливості для 
творчості, прояву ініціативи та самостійності. Під час проведення практичних занять 
використовуються різноманітні форми: колективно творчі справи /КТС/, рольові ігри, 
конкурси, презентації тощо. Важливість їх полягає в тому, що всі студенти прагнуть взяти 
активну участь у розробці того чи іншого проекту, знайти оптимальне розв‘язання 
поставленого завдання.  

На кожному занятті виділяється час для розгляду окресленого практичного завдання 
(до 50 хв.) і підведення підсумків /5-7 хв./. При цьому необхідно звернути увагу студентів 
на вибір теми, її важливість і актуальність, уміння правильно поставити мету і завдання; 
зв‘язок матеріалу з конкретними справами загону, табору, життям району, міста, держави; 
уміння використовувати різні прийоми, форми і методи активізації уваги дітей, залучення 
їх до роботи, підтримку їх інтересів протягом заходу.  

Підготовка до літньої педагогічної практики проводиться згідно з програмою, 
розрахованою, як правило, на 16 годин семінарів. Результатом цієї роботи ( крім 
оволодіння теоретичною базою та певними практичними уміннями та навичками) є збір 
матеріалу у «Зошит вожатого » – своєрідної педагогічної скриньки. На першому занятті 
кожному студенту дається завдання:  

1. Вести «Зошит вожатого», в якому буде зібрано весь методичний та 
практичний матеріал, що необхідний для роботи протягом зміни в таборі, та 
виокремлено основні положення, на основі яких будуть реалізовуватися провідні 
завдання для роботи в дитячому оздоровчому таборі.   

2. У «Зошит вожатого» входять такі розділи:   
▪ документи та матеріали про дитячий оздоровчий табір та виховну роботу з учнями влітку; 

 
 

▪ обов‘язки вожатого; 
 

▪ поради вожатому; 
 

▪ орієнтовний план роботи вожатого і загону на зміну (план-сітка); 
 

 

▪ конспекти заходів (сценарії) та інші матеріали колективної, групової та індивідуальної 
роботи з дітьми в таборі. 

 

 
Що стосується останнього пункту, то ми рекомендуємо, щоб методичні матеріали 

були розподілені за такими напрямками: колективно-творчі справи (КТС); пізнавальні 
ігри; рухливі ігри; назви загонів, девізів, примовки; пісні про літо, табір тощо; конкурси 
та змагання ; кросворди, ребуси та головоломки; загадки, приказки, прислів‘я; лічилки, 
«кричалки» та жарти; різноманітні тести.  

Обов‘язковим є підведення підсумків літньої педагогічної практики, які проводяться 
на всіх факультетах у вересні місяці.  

Основною формою підведення підсумків практики є залік. Результати роботи 
студентів у літній період можуть бути представлені у формі концерту «Таланти літа» чи 
конкурсу педагогічної майстерності, а також через фотовиставку. Індивідуальна 
звітність студента включає:  

1. направлення, що видане завідувачем педагогічної практики університету, з 
характеристикою роботи студента-практиканта та орієнтовною оцінкою його 
роботи, завіреною печаткою закладу й підписану директором табору та старшим 
методистом (зразок направлення (1-ї та 2-ї сторінок) дивись у   
ДОДАТКУ 5);   

2. план-сітку загону, виконану на ватмані та завірену печаткою та підписом 
директора табору чи старшого методиста;   

3. конспект залікового виховного заходу, справи, де зазначається: табір; загін, вік 
учасників; назва, мета та завдання заходу; форма проведення (збір, пізнавальна   
гра, вікторина, ...); місце дії; короткий план проведення; попередня підготовка 
справи вожатим; підготовка справи власне вихованцями (школярами); 
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необхідне обладнання (технічні, наочні засоби); необхідне оформлення (плакати, 
стіннівки, стенди); його повний зміст; джерела, що були використані при 
підготовці конспекту заходу. Сам конспект завіряється старшим методистом 
(старшим вожатим), скріплюється печаткою закладу з обов ‘язковою оцінкою 
результатів його проведення; (приклад оформлення титульної сторінки 
конспекту заходу дивись у ДОДАТКУ 10).  

4. «Щоденник вожатого» чи «Щоденник психолого-педагогічних 
спостережень» (приклад оформлення титульної сторінки «Щоденника 
вожатого» дивись у ДОДАТКУ 9), який, як правило, має такі розділи:   
▪ назва, девіз, примовка та пісня загону, його емблема; 

 

▪ мета виховної роботи на зміну; 
 

 

▪ список дітей з певними вихідними даними. Орієнтовна схема: номер по 
порядку; прізвище, ім‘я, по батькові школяра; школа і клас; рік і день 
народження; домашня адреса; додаткова інформація (чи вперше в таборі; коло 
інтересів; особливості здоров‘я) тощо; відомості про батьків (прізвище, ім‘я, по 
батькові; місце роботи і, по можливості, телефон); 

  

▪ робоча модель плану-сітки загону; 
 

▪ путівка кожного дня з його самоаналізом; 
 

▪ характеристика на учня; 
 

▪ характеристика на колектив. 
 

 
Необхідно також відзначити, що по завершенні спецсемінару «Методика виховної 

роботи в дитячих оздоровчих таборах» кожен студент зобов‘язаний пройти розподіл на 
педагогічну практику, яка починається, як правило, у липні-серпні, після складання 
літньої заліково-екзаменаційної сесії. Результатом розподілу є отримання у завідуючого 
педагогічною практикою університету направлення на практику. Цей процес може 
здійснюватись за двома напрямками: 1) за наявними місцями університету (згідно діючих 
«Договорів» з дитячими оздоровчими закладами – це, як правило, «морські табори» 
(«Жемчужный берег» смт. Гурзуф (АР Крим), «Алые паруса» м. Євпаторія (АР Крим), 
«Морячок» м. Феодосія (АР Крим), «Днепр-Ивушка» (Херсонська область, Генічеський 
район та інші), а також табори обласного підпорядкування, наприклад «Хвиля» м. 
Світловодськ); 2) за особистісним клопотанням керівника закладу (директора), яке 
студент має надати керівнику практики університету (зразок клопотання дивись у 
ДОДАТКУ 3). Якщо ж згідно діючого «Договору» між дитячим оздоровчим табором та 
університетом, студент направляється на педагогічну практику на І-у зміну (червень 
місяць), йому необхідно достроково скласти сесію (зразок написання заяви на дострокове 
складання дивись у ДОДАТКУ 4). За умови успішного складання сесії студент має право 
бути направленим до дитячого оздоровчого табору для безпосередньої реалізації завдань 
педагогічної практики у ролі вожатого (вихователя), рідше у ролі інструктора з фізичної 
культури. 

Отже, запропонований спецсемінар спрямований:  
✓ допомогти студентам, педагогам-організаторам, вихователям збагатитися знаннями, 

вміннями щодо організації дозвілля школярів в умовах діяльності літнього оздоровчого 
закладу; 

  

✓ налагодження тісного взаєморозуміння між вихователями та вихованцями, а також між 
адміністрацією, обслуговуючим персоналом та вожатими; 

 
 

✓ при спільній творчій праці допомогти виявити й реалізувати здібності дітей, при цьому розвивати 
власну педагогічну майстерність. 
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   Спецсемінар «Методика             
 

1.   виховної роботи в дитячих  VI  –  16  –  2  11 
 

   оздоровчих таборах»             
 

     2. Зміст дисципліни          
 

             
 

№    
Теми семінарських занять 

    Кількість годин 
 

п/п        семінари / 
 

             самостійна робота 
 

1.   Роль і місце літнього відпочинку в системі  2 год. / 1 год. / 
 

   виховання школярів. Дитячий оздоровчий       
 

     табір та його вихованці.          
 

2.    Специфіка організації праці вожатого   3 год. /  1 год. 
 

    (педагога- організатора). Методика        
 

   колективного планування роботи в загоні.        
 

3.   Особливості спілкування з дітьми різного віку  1 год. /  1 год. 
 

   в умовах діяльності оздоровчого табору.        
 

4.   Організація дитячого самоврядування в   1 год. /  1 год. 
 

    дитячому оздоровчому закладі.          
 

5.   Колективна творча діяльність у дитячому   3 год. /  2 год. 
 

     оздоровчому таборі.          
 

6.   Організація та технологія проведення ігор та  2 год. /  2 год. 
 

   розваг в умовах діяльності літнього табору.       
 

7.   Організація фізкультурно оздоровчої роботи  2 год. /  2 год. 
 

    та загартування школярів в ДОТ.        
 

8.   Туристично-краєзнавча робота у дитячому   2 год. /  1 год. 
 

     оздоровчому таборі.          
 

     Усього:        16 год. / 11 год. 
 

        
 

       
 

 Лекції  Семінари Самостійна робота  Залік 
 

 – год.  16 год.  11 год.   2 год. 
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ТЕМИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦСЕМІНАРУ 

«МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ» 
 

Заняття № 1.  
ТЕМА: РОЛЬ І МІСЦЕ ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ 

ШКОЛЯРІВ. ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР ТА ЙОГО ВИХОВАНЦІ. 
ПЛАН.  

1. Спрямованість літньої педагогічної практики. Табірна зміна та її роль у житті 
дитини.   

2. Інструктивні матеріали та документи, що визначають характер діяльності 
дитячих таборів у літній період.   

3. Особливості  виховної  діяльності  в  літньому  дитячому  оздоровчому  таборі  
(ДОТ).  

4. Ритуали, символи та атрибути дитячого оздоровчого закладу.  
5. Специфіка тимчасового дитячого колективу в літньому таборі.   
6. Обов‘язки та функції загонового вожатого, його місце і роль у ДОТ. Вимоги до 

сучасного вожатого.   
7. Виховний захід та його особливості в умовах табірного літа.   
8. Нетрадиційні форми виховних заходів в умовах табірного літа; їх роль у 

формуванні й розвиткові у дітей комплексу позитивних ділових якостей.  
 

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ:  
1. Абдулина О.А., Загрязкина Н.Н. Учеб. пособие для студентов педагог. институтов. – 

2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Просвещение, 1989. – 175 с.   
2. Афанасьев С.П., Коморин С.В., Тимонин А.И. Что делать с детьми в загородном 

лагере? – М., 1994.   
3. Гаманин О.С., Матвеев В.Ф. Пионерское лето в вопросах и ответах. – М.: Молодая 

гвардия, 1984. –127 с.   
4. Гончарова Т.В., Олійник Н.Я., Тараканова А.П. Оздоровчий заклад – центр виховної 

роботи з дітьми влітку // Позакласний час. – 2004. – Травень. – № 9-10. – С. 29-36.   
5. Гончарова Т.В., Олійник Н.Я. Ритуали, символи та атрибути дитячого оздоровчого 

закладу // Позакласний час. – 2004. – Травень. – № 9-10. – С. 47-50.   
6. Думаем! Творим! Создаем! Учебно-методическое пособие для педагогов 

организаторов детских лагерей МДЦ «Артек» / Под общей ред. Ерохина С.В. – МДЦ 
»Артек», 2004.  

7. Загоновий вожатий / Укладачі О.Панов, Г.Чубанова. – М.: Молода гвардія, 1982.  
8. Закон України «Про охорону дитинства» / 26 квітня 2001 року, № 2402-ІІІ.   
9. Інформаційно-методичний збірник матеріалів щодо оздоровлення та відпочинку дітей 

в Україні / Упорядники: Кияниця З.П., Смирнова М.О., Чеботарьова Н.О., Король 
М.Ю./ – К.: Поліграфцентр «ТАТ», 2002. – С. 3-26.  

10. Конвенція ООН про права дитини. – К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.   
11. Кондратьєва Н.О., Хамська Н.Б., Яковлева О.П. Педагогічна практика студентів 

вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Вінниця, 1998.   
12. Кузнєцов А.М. Дитячий оздоровчий табір: психологічний аспект діяльності: 

Навчальний посібник. – Кіровоград, 2004. – 128 с.   
13. Кузнєцов А.М. Процес адаптації та його перебіг в умовах тимчасового дитячого 

колективу. – Кіровоград, 1997.   
14. Матвеев М.В., Матвеева Л.Г. 99 советов на пионерское лето. – М.: Молодая гвардия,  

1972. – 160 с.   
15. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навчальний посібник / Є.І. 

Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 4-26.  
16. Педагогічна практика в оздоровчих таборах: Метод. посібник / А.С.Бик, 

А.А.Кендюхова та інші. – Кіровоград: КДПІ, 1992. – С. 2-8, 45-52.   
17. Подготовка педагогических кадров к работе в детском лагере // Метод. пособие. – 

МДЦ «Артек», 2001.  
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18. Рядом и чуть впереди / Сост. А.М Панов, Г.П.Чубарова. – М.: Молодая гвардия,  
1980. – 143 с.  

19. Спектр // Вожатий. – 1991. – №1 – С. 17-29.   
20. Тарасова Т.В. та ін. Особливості організації і проведення літнього відпочинку 

школярів. – Збірник методичних рекомендацій. – Тернопіль, 1997. – 172 с.   
21. Терский В. Вожатый, ты – педагог! – М.: Молодая гвардия, 1986.   
22. Харламов И.Ф., Горденко И. Педагогическая практика: старые и новые подходы // 

Педагогика. – 1997. – № 4. – С.72-78.   
23. Честных Ю.Л. Открыть человека. – М., 1991.  
24. Честных Ю.Л. Путь к сердцу ученика. – М., 1989.  
25. Яковлева О.П. До джерел педагогічної майстерності: практика в ЛОТ. – Вінниця,  

1998.  
 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:  
1. Розробити проспект-презентацію власного ―я‖ на першу зустріч-знайомство 

вожатого з вихованцями під девізом «Будемо знайомі, будемо товаришувати». 
Виготовити бейджик (візитну картку вожатого).  

2. Підготувати номер художньої самодіяльності до концерту «Дорослі – дітям».  
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  
Мета практичного заняття – акцентувати увагу студентів на особливостях виховної 

роботи зі школярами під час літніх канікул в оздоровчих таборах; показати специфіку 
діяльності дитячого закладу та окреслити структурні елементи табірної зміни; визначити 
місце і роль вожатого в ДОТ, окресливши його обов‘язки та функції; сприяти 
формуванню професійно-педагогічних умінь та навичок роботи з тимчасовим дитячим 
колективом; представити різноманітні форми виховних заходів, які б сприяли розвитку 
особистості учня. 
 

1. Спрямованість літньої педагогічної практики. Табірна зміна та її роль у 
житті дитини.  

Завданнями літньої педагогічної практики є закріплення, поглиблення професійно-
педагогічних знань, удосконалення професійно-педагогічних умінь, набутих в період 
теоретичного навчання на молодших курсах.  

Педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах (ДОТ) створює реальні умови 
для розвитку професійно-педагогічних умінь з організації виховної роботи з дітьми під 
час літніх канікул, формування професійно-педагогічної спрямованості і якостей 
соціально активної особистості майбутнього вчителя.  

Літня педагогічна практика є самостійною роботою студентів з дітьми в умовах 
літніх канікул в дитячих оздоровчих таборах, в трудових об‘єднаннях школярів, у 
позашкільних закладах, в дитячих клубах за місцем проживання, на літніх майданчиках 
при школах, в дитячих кімнатах міліції. 

Літня педагогічна практика має ряд особливостей. 
У період літньої педагогічної практики студенту необхідно:  

• ознайомитися зі специфікою виховної роботи в літніх умовах;   
• вивчити особливості дітей і тимчасового колективу, специфіку планування 

виховної роботи в дитячому оздоровчому таборі;  
• організовувати самостійну практичну діяльність в якості вожатих та вихователів;   
• приймати участь у науково-дослідній роботі з психолого-педагогічних проблем. 

Завдання літньої педагогічної практики студент, як правило, має реалізувати  
протягом чітко окресленого періоду – табірної зміни.  

Табірна зміна для вожатого – це етап реалізації покладених на нього обов‘язків 
педагога-організатора по формуванню особистості.  

Табірна зміна для дитини – це час відпочинку в літній період, це справи, в яких 
вона бере участь, виступаючи в різних ролях: організатора, учасника, глядача.  

Відомо, що виховний вплив на дитину взагалі, та і під час літнього відпочинку 
зокрема, не є однобоким. Дитина активно взаємодіє з педагогом-організатором, 
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вихователем, виступаючи не лише об‘єктом виховання, але й його суб‘єктом. У деяких 
випадках вона повністю сприймає виховний вплив організованих заходів, а в інших 
чинить опір, діє по-своєму, з погляду попередньо набутого життєвого досвіду. Запобігти 
такому опору можна тоді, коли внутрішньо підготувати дитину, тобто сформувати в ній 
установку діяти відповідно до вимог вихователя і умов співжиття. Це вимагає від 
педагога-організатора, вихователя надзвичайної уважності до особистості дитини, 
володіння ним психологічною чутливістю та спостережливістю за діями вихованців і за 
своїми власними діями, уміння передбачити результати свого виховного впливу й те, як 
учень реагуватиме на нього. Щоб вміти повести за собою, педагог -організатор повинен 
розвивати у собі особистісні якості, що характеризуються альтруїстичними і емпатійними 
особливостями (любов до дітей; вияв, прийняття і повага індивідуальних особливостей ; 
співпереживання їх емоційним проявам; уміння бачити в них співучасника педагогічної 
діяльності ; довіра), бути особистісним зразком багатства духовного життя. Головне не 
лише виховувати в собі доброзичливе ставлення до вихованця, а й розвивати уміння 
розуміти його внутрішній світ, відчувати душу. Вивчення психолого-педагогічної 
літератури допоможе педагогу-організатору краще зрозуміти шляхи «вживання» у 
внутрішній світ особи дитини, навчить розуміти і, при необхідності, впливати.  

Організація праці педагога-організатора – це оволодіння прогресивними 
засобами й прийомами праці, організація діяльності дитячого об‘єднання. Вона включає 
в себе:  
▪ раціональне використання вільного часу, професійних і педагогічних якостей; 

 

▪ знання особливостей дитячого об‘єднання, урахування їх у роботі; 
 

▪ відбір оптимальних методів виховання і організаторської діяльності. 
 

В умовах табірного літа працю педагога-організатора потрібно розглядати в трьох  
аспектах:   
✓

 осмислена методична підготовка педагога-організатора до зміни; 
✓

 вміле педагогічне 

керівництво роботою загону протягом зміни; 
✓

 об‘єктивний аналіз роботи за зміну.   
Дрібниць у роботі педагога-організатора немає: його дії, слова, жести, міміка, вміння 

одягатися міцно відкладаються в свідомості дітей. Саме на цій основі складається в них 
образ сучасного вожатого. Найважливіший фактор успішної роботи педагога-
організатора – це особистий приклад. Свідченням даного твердження можуть 
слугувати такі факти: початок знайомства (при представленні один одному (вожатий – 
вихованці) на вогнику «Будемо знайомі, будемо товаришувати», керівник починає з 
власної персони, що стає запорукою розкутості в подальшому дітей у розповіді про себе); 
перший виступ зі сцени (на відкритті табірної зміни, під час концерту «Дорослі – дітям», 
вожатий вперше з‘являється перед аудиторією (власним загоном), демонструючи творчі 
здібності, при цьому, на нашу думку, показуючи, що всім під силу виступати, виявляючи 
власну індивідуальність (цим, звичайно, стимулює дітей до майбутніх творчих справ), і 
тільки за цієї умови вожатий у подальшому матиме моральне право ставити вимоги до 
вихованців та вимагати їх дотримання в плані активності діяльності, участі в організації 
та проведенні будь-якої колективно-творчої справи). І таких фактів можна навести ще 
безліч.  
 

2. Інструктивні матеріали та документи, що визначають характер діяльності 
дитячих таборів у літній період.  

Одним із стратегічних завдань державної політики у сфері соціального захисту 
громадянин України є реалізація права дитини на оздоровлення і відпочинок.  

На забезпечення цього права в Україні розроблено комплекс заходів, спрямованих 
на удосконалення механізмів надання дітям відповідних послуг, організації повноцінного 
відпочинку та оздоровлення дітей.  

Основним документом, який визначає завдання щодо створення належних умов для 
організації відпочинку дітей, є Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 
період до 2008 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

16.01.2003 р.– № 33. 
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Цим документом визначено, що оздоровлення дітей здійснюється у дитячому 
оздоровчому закладі, що знаходиться на окремій території, при наявності приміщень 
(ння) за межами населеного пункту, де діти перебувають цілодобово. Є такі типи дитячих 
оздоровчих закладів:  
➢ дитячий оздоровчий заклад санаторного типу – заклад, у якому діти перебувають 

цілодобово і в якому, поряд з оздоровчими, надається комплекс медичних 
профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворюванням, з урахуванням 
специфіки захворювань дітей. Такі заклади можуть бути спеціалізованими; 

  

➢ дитячий профільний оздоровчий заклад – заклад, у якому діти перебувають цілодобово і в 
якому, поряд з оздоровчими, надається комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей 
певних здібностей та інтересів. 

  

➢ дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням – заклад, який створюється на базі навчального 
закладу і в якому діти перебувають протягом дня; 

 
 

➢ дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку – заклад, у якому діти перебувають 
цілодобово і в якому, поряд з оздоровчими, надається комплекс послуг, спрямованих на 
формування у дітей трудових інтересів та навичок. 

 

 
Діяльність дитячого оздоровчого закладу регулюється Типовим положенням про 

дитячий оздоровчий заклад, яким визначено, що «дитячий оздоровчий заклад (табір, 
містечко, комплекс, центр) є позашкільним оздоровчим закладом, метою діяльності якого 
є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, 
забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно 
до індивідуальних потреб».  

Тому сучасному вожатому, готуючись до роботи з дітьми в дитячому оздоровчому 
таборі, ми радимо ознайомитися з основними документами, програмами, інструктивними 
матеріалами, що окреслюють права та обов‘язки дитини, визначають діяльність 
педагогів-організаторів, вожатих, вихователів – усіх, хто працює з дітьми влітку. Серед 
таких державно-інструктивних матеріалів необхідно відзначити: Закон України «Про 
охорону дитинства», «Конвенцію ООН про права дитини», «Державну програму 
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року», «Типове положення про 
дитячий оздоровчий заклад», «Положення про дитячий оздоровчий табір з денним 
перебуванням», «Програму федерацій дитячих організацій України «Я – родина – 
Батьківщина», «Програма та статут спілки піонерських організацій України» (зміст 
деяких документів дивись у ДОДАТКАХ 1, 2, 13). 
 

3. Особливості виховної діяльності в літньому дитячому оздоровчому таборі.  
Як вже зазначалося, дитячий оздоровчий табір (ДОТ) є позашкільним виховним 

закладом, що створюється з метою зміцнення здоров‘я , організації літнього відпочинку, 
задоволення інтересів і духовних потреб підлітків; при цьому стратегічними завданнями 
його діяльності є: 
▪ пропаганда здорового способу життя, формування культури здоров‘я; 

 
 

▪ забезпечення належних умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 
розвитку їх творчих здібностей шляхом проведення занять фізичною культурою, 
туризмом, правоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею, а 
також на основі добровільного вибору видів діяльності за інтересами, дозвілля тощо 
[4]. 
  

В цілому ж, виховна робота в ДОТ включає розумне поєднання відпочинку, праці, 
спорту з пізнавальною, естетичною, оздоровчою діяльністю. Зміст, форми та методи 
роботи в ДОТ визначаються його статутом, педагогічним колективом і групуються на 
принципах ініціативи й самодіяльності дітей та учнівської молоді, демократії і гуманізму, 
розвитку національних і культурно-історичних традицій, пріоритетності 
загальнолюдських духовних досягнень і цінностей.   

Підхід до виховання громадянина своєї держави як до безперервного процесу 
змушує всіх причетних до справи виховання молоді глибоко усвідомити сутність 
виховного процесу, його мету й основні завдання.  
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Виховання в ДОТ має дві взаємопов‘язані сторони. Одна – це педагогічний вплив 
вихователя, педагога (вожатого), колективу, друга – готовність вихованця сприйняти й 
усвідомити цей вплив. Для успішного виконання поставлених завдань вихователі мають 
глибоко усвідомити основні психолого-педагогічні закономірності й особливості 
виховного процесу. Зокрема, необхідно передусім ураховувати, що спосіб поведінки 
дитини визначається з одного боку, безперервним зовнішнім впливом на неї, а з другого 
– її природженими та набутими індивідуальними якостями та внутрішнім психічним 
станом.  

Виховання – процес безперервний. Нагромадження нових знань, зміна і зміцнення 
поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. Розвиток фізичних і духовних сил 
дитини вимагає від неї все нових і нових способів взаємодії з оточуючим, що виявляється 
в її поведінці, діяльності, ставленні до інших людей, до праці, до природи і до самої себе. 
При цьому поведінка особистості, її ставлення до оточення, діяльність обумовлюються 
тими порівняно стійкими якостями, що з ‘явилися в неї як наслідок соціальних умов, 
виховних впливів, досвіду і стали основою її характеру.  

Навчання і виховання – невіддільні процеси, проте вихователь має знати і 
специфічні особливості кожного з них. Слід пам‘ятати, що високий рівень розумового 
розвитку сам собою ще не гарантує автоматично високу моральну і громадянську зрілість. 
Учені пояснюють цей процес тими особливостями, що характеризують освоєння 
індивідом світу. Спочатку дитина пізнає навколишній світ, а потім – формує до нього своє 
ставлення . Нагромадження нею знань залежить від активності її мислення, а ставлення 
до знань, до життя – від багатьох інших сторін, що характеризують особистість: від її 
прагнень, переконань, інтересів, смаків, звичок, волі та характеру. Саме ці якості 
визначають, як дитина використає набуті нею знання, наскільки надасть своїй діяльності 
гуманістичного спрямування і керуватиметься загальнолюдськими цінностями. При 
цьому знання не прямо впливають на розвиток зазначених та інших якостей, а 
опосередковано, через почуття, що лежать в основі ставлення дитини до дійсності.  

Джерелом формування особистості є її діяльність і спілкування. Одна з провідних 
закономірностей виховного процесу вказує на взаємозалежність доцільно організованої 
діяльності і розумно побудованого спілкування дітей з іншими людьми, насамперед з 
батьками і педагогами, та ефективності виховання. Отже, вихователь має пам‘ятати, що 
включена в розумно організовану діяльність дитина залишається за межами позитивного 
виховного впливу. Але в процесі діяльності та спілкування дитина вибірково ставиться 
до виховних впливів, і не всі впливи мають ефективні результати, оскільки, як свідчить 
досвід, деякі з них дитина засвоює охоче й досить активно, інші – майже або зовсім не 
засвоює. Останнє спостерігається тоді, коли ці впливи не зачіпають внутрішню сферу 
особистості, її потреби, інтереси, бажання, почуття.  

Саме тому важливим завданням вихователів у ДОТ є продовження в літній період 
формування дитини як суб‘єкта життя, розуміння нею того факту, що вона сама творить 
своє гідне людини життя. Це потребує насамперед формування у вихованців ціннісного 
ставлення до себе як до людини, до інших людей, їхніх вчинків, до природи, предметів, 
явищ, формування відповідальності за свою долю, за вміння розпоряджатися своїм 
життям як даром природи в соціальному, психологічному та біологічному розумінні. Це 
вимагає. розвитку у вихованців філософського мислення, надситуативного сприйняття 
дійсності, вміння абстрагуватись, узагальнюватись, бачити в одиничному загальне.  

Мета виховання завжди зумовлена суспільними умовами та потребами, вона вбирає 
загальнолюдський і національний ідеал виховання молодого покоління. Ефективність 
виховання залежить від урахування у виховному процесі вікових та індивідуальних 
особливостей особистості вихованців, взаємозв‘язку колективу (групи) з особистістю у 
виховному процесі.  

Особистість є єдиним цілим, в якому кожна якість тісно пов‘язана з іншими, і тому 
кожна риса особистості проявляється по-різному, залежно від її співвідношення з іншими 
рисами. 
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З іншого боку, необхідно враховувати, що і кожний виховний вплив дає 
комплексний ефект. Так, екскурсія до краєзнавчого музею дає дітям певні знання про 
рідний край, формує відповідні громадянські почуття, розвиває естетичні смаки і 
потреби, виховує бережливе ставлення до природи рідного краю, формує ідеали, 
прагнення.  

Взагалі, ефект виховного впливу залежить від активної та позитивної внутрішньої 
позиції вихованця. Тому вихователеві слід пам‘ятати, що виховна робота має бути 
особистісно зорієнтованою , базуватися на особистісно діяльнісному принципі організації 
виховної роботи, що передбачає активне включення вихованця у виховний процес на 
засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги до 
нього.  

Процес формування особистості динамічний. Результати виховання завжди 
віддалені. Проте на кожному етапі можна і треба діагностувати рівень сформованості 
основних інтегративних якостей особистості, до яких учені відносять такі риси як 
громадянскість, мужність, мудрість (як знання цінності речей, явищ і вчинків), почуття 
справедливості, творчу спрямованість.  

Дитячі оздоровчі табори (ДОТ) займають певне місце у системі безперервного 
виховання. Після деякого спаду їх мережа постійно відновлюється, розширюється, 
виникають нові типи літніх оздоровчих закладів, збільшується термін їх функціонування. 
Так, сьогодні в Україні, крім стаціонарного цілорічного міжнародного дитячого центру 
«Артек», існують стаціонарні оздоровчі табори санаторного типу, «лісові школи», в яких 
поєднується оздоровлення, відпочинок і навчання дітей. Деякі табори на узбережжі 
Чорного та Азовського морів проводять 6-7 змін (замість традиційних 3-4), 
організовуючи навчальний процес у травні, вересні та жовтні. В окремих таборах 
формуються профільні зміни (туристичні, юних екологів, прикордонників, журналістів та 
ін.). Часто до оздоровчих таборів виїздять на відпочинок творчі дитячі колективи (хорові, 
циркові, танцювальні, спортивні та інші), які і в умовах літа продовжують систематичні 
тренувальні заняття. Але більшість дітей, що приїздить до табору, – це учні 
загальноосвітніх шкіл. В умовах ДОТ вирішуються всі ті виховні завдання, що і в сім‘ї та 
школі, з урахуванням специфіки літнього виховного закладу.  

Велике значення для змістовного і цікавого відпочинку дітей у оздоровчому закладі 
має заздалегідь продумана, добре спланована виховна робота.  

Виховна робота у дитячому оздоровчому закладі – це важлива складова всієї системи 
виховання дітей; вона є логічним продовженням виховної роботи, розпочатої у 
загальноосвітньому навчальному закладі. Оздоровчо-виховний процес закладу доповнює 
і розширює вплив сім‘ї, школи, дитячих та молодіжних громадських організацій на 
становлення і розвиток особистості. Саме тому одним із головних є завдання щодо 
створення здорового середовища у дитячому колективі; забезпечення максимальної уваги 
щодо розвитку особистості дитини, розкриття її здібностей, задоволення інтересів і 
потреб; залучення дітей до участі у різних видах продуктивної, суспільно корисної 
діяльності (активне спілкування з природою і збереження навколишнього середовища; 
розвиток і збагачення традицій дитячого оздоровчого закладу; благодійницька, 
фізкультурно-спортивна, оздоровча і дозвіллєва діяльності) з метою розширення їх 
соціального досвіду на основі співробітництва, співпраці, співтворчості, співучасті 
вихователів та вихованців.  

При плануванні виховної роботи в оздоровчому закладі необхідно враховувати 
психолого-педагогічні особливості оздоровчо-виховного процесу.  

Перше. Виховний процес у дитячому оздоровчому закладі планується і 
здійснюється з урахуванням того, що діти тривалий час знаходяться поза межами сім‘ї, 
без батьківського піклування і захисту. Тому на педагогічних працівників закладу 
покладається завдання забезпечення повноцінного життя і збереження здоров‘я дітей.  

Друге. Всі види виховної діяльності здійснюються у тимчасових різновікових 
дитячих колективах. При цьому особливо важливо враховувати, що всі діти мають 
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різний соціальний досвід, умови життя і виховання в родині, є вихідцями із міської чи 
сільської місцевості, що пов‘язується із відмінностями у оздоровчому режимі дня тощо.  

Третє. Виховна робота будується на принципах добровільної участі дітей в різних 
справах, у вільному виборі ними занять. Це передбачає створення вихователями 
варіативних програм діяльності.  

Четверте. Короткочасний період існування дитячого колективу в оздоровчому 
закладі вимагає чіткого початку і відповідного завершення зміни, обов‘язкової оцінки 
діяльності кожної дитини, надання дітям можливості бачити і розуміти результати своєї 
праці.  

П’яте. Значні виховні можливості має тимчасовий дитячий колектив закладу. У 
новому оточенні, під час активного спілкування всебічно й повно розкривається 
особистість дитини, за таких умов швидше помічається те, що залишається прихованим 
удома чи з класному колективі; вихователі оздоровчого закладу, незважаючи на короткий 
термін спілкування, мають широкі можливості для формування особистості дитини, 
оскільки саме тут є достатні умови, які стимулюють творчий розвиток, ініціативу, 
кмітливість, активність дитини і значно менша кількість людей, які стримують прагнення 
підлітка до самостійності, самовдосконалення, саморозвитку. Гуманна атмосфера 
оздоровчого закладу, доброзичливе ставлення однолітків і вихователів один до одного 
сприяє самоствердженню навіть тих дітей, які у шкільному колективі вважаються 
важковиховуваними.  

У таборі діти стають більш самостійні, ніж удома. Тут значно менше 
регламентацій, менше людей, що стримують прагнення до самостійних дій, і більше умов, 
що стимулюють творчий розвиток, ініціативу, кмітливість, активність дитини.   

Шосте. У виховному процесі оздоровчого закладу беруть участь як професійні 
педагоги, так і студенти вищих педагогічних навчальних закладів, працівники 
різноманітних служб, які нерідко будують свої стосунки з дітьми на основі педагогічної 
інституції та власного соціального досвіду.   

Сьоме. Виховний процес у дитячому оздоровчому закладі здійснюється за 
сприятливих умов природного середовища і соціального оточення. Все, що є навкруги 
оздоровчого закладу, може стати зоною дитячої турботи, загонової дії. Оздоровчий заклад 
і його околиці – нове, незнайоме для дитини оточення; воно приваблює, захоплює дитину, 
тому так важливо допомогти у пізнанні його, залучити, при потребі, до активної 
перетворювальної діяльності навколишнього природного середовища.   

У той же час, необхідно постійно дбати про безпеку життя дитини у природному і 
соціальному мікро і макросередовищі.   

Восьме. Виховна робота з дітьми повинна забезпечити дотримання ними порядку 
дня, чистоти у спальних приміщеннях, виконання санітарно-гігієнічних норм і правил. 
Діти повинні мати охайний зовнішній вигляд. Особлива увага – організації виховної 
роботи із збереження та зміцнення здоров‘я дітей; профілактиці захворювань; створенню 
порядку та затишку в спальних приміщеннях, ігрових кімнатах, концертних та відео 
залах, дискотеках, місцях відпочинку. Важливе місце у виховній роботі з дітьми 
відводиться культурі харчування.   

Дев’яте. Особливістю виховної роботи закладу є використання для оздоровлення 
дітей можливостей річок, озер, моря, лісу; проведення екскурсій з використанням 
транспортних засобів. Вихователі повинні забезпечити безумовне виконання дітьми 
правил поводження на воді, у транспорті, під час пішохідних екскурсій на природу чи до 
населеного пункту шляхом проведення бесід щодо збереження та самозбереження життя 
дітей і вихователів, попередження травматизму і захворювань.   

Десяте. Велика кількість виховних завдань, які необхідно вирішувати протягом 
зміни, створюють напружений ритм роботи педагогічного колективу дитячого 
оздоровчого закладу, мобілізують його творчі сили на досягнення головної мети: 
оздоровлення дітей, створення у них позитивного емоційного настрою, привнесення 
почуття романтики в їх повсякденне життя; виявлення та розвиток інтересів, захоплень 
дітей, бажання пізнати нове; залучити дітей до суспільно корисної та значущої для 
близького і далекого оточення діяльності [15].  
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Урахування педагогічним колективом зазначених особливостей організації та 
проведення виховної роботи у дитячих оздоровчих закладах є передумовою створення в 
ньому життєрадісної атмосфери, забезпечення повноцінного відпочинку і всебічного 
розвитку дітей.  

Плануючи виховну роботу в оздоровчому закладі, необхідно враховувати основні 
напрями виховання дітей та підлітків: 
 

• створення здорового середовища; виховання у дітей навичок здорового способу 
життя;   

• формування гуманістичних, духовно-моральних якостей особистості на засадах 
загальнолюдських та національних цінностей;  

• розвиток дитячої творчості;  
• формування трудових умінь, навичок само обслуговуючої праці;   
• виховання бережливого ставлення до природи, навколишнього середовища;   
• фізичне виховання, спортивно-оздоровча діяльність;   
• формування лідерських якостей; розвиток дитячого самоврядування;   
• отримання практичних навичок з основ безпеки життєдіяльності людини [4].  

 
4. Ритуали, символи та атрибути дитячого оздоровчого закладу.  
Історичний досвід діяльності дитячих оздоровчих закладів свідчить, що 

розрізнювальними особливостями дитячих закладів є ритуали, символи та атрибути, які є 
у кожному дитячому закладі і відповідають обраній моделі дитячого самоврядування, 
традиціям табору. Як правило, у них закладається ідея, пов‘язана з історією, традиціями 
або сьогоденням держави, навчального чи оздоровчого закладів.  

Найпоширенішими символами є девіз, салют, емблема, прапор, галстук, значок, 
пісня, талісман тощо.  

Девіз (з фр. – стисле формулювання провідної ідеї, програми дій), У житті дитячого 
колективу – це афористичний вислів, що відображає спрямованість його діяльності, якою 
захоплені діти. Кожен загін, дружина може мати свій девіз, обраний самими вихованцями. 
Девіз не повинен бути багатослівним. 

Девіз промовляється на лінійках, зборах, зльотах, перекликах.  
Емблема (з грецької – вставка, рельєфна прикраса – предмет, зображення, що 

умовно або символічно виражає певне поняття, ідею ). Для дитячого колективу – це 
символічний малюнок, що відображає сутність назви, специфіку, напрямки діяльності 
дитячого оздоровчого закладу.  

Прапор – певного кольору або кількох кольорів широке полотно на древку, яке 
вручається або яке належить відповідній організації, державі; символ честі й 
згуртованості, символ вірності певним ідеалам. Для життя дитячого колективу прапор має 
таке ж значення, виступаючи символом вірності справі дитячого колективу, громаді; 
загону.  

Галстук – перев‘яз із широкої стрічки, який пов‘язують навколо шиї, під комірцем 
сорочки чи блузки. Галстук – ознака належності до певного об‘єднання. Розміри, колір 
галстука, власне ставлення до його носіння визначаються дітьми самостійно.  

Значок – пластинка, кружечок з певним зображенням, який носять на грудях як 
прикрасу, пам‘ятний знак або знак приналежності до певної організації. У житті дитячого 
колективу – ознака приналежності до нього. Діти можуть носити значок одночасно або 
замість галстука. Значок носять, як правило, на лівій стороні грудей, хоча це не є 
принциповим.  

У кожного первинного колективу, як правило, є своя загонова пісня або кілька 
улюблених пісень. Загонова пісня – це своєрідна візитна картка колективу.  

Атрибути (з латинської – невід’ємна властивість об’єкта; ознака, властивість 
чого-небудь) – атрибутами життя дитячого колективу є горн, барабан, форма, прапор, 
значки, які подобаються дітям і допомагають їм організовувати свою діяльність.  

Значки, нашивки і шеврони на рукаві з елементами загонової символіки свідчать про 
належність до дитячого гурту; вказують на доручення, яке має вихованець (лідер, юнкор 
тощо), його активність, авторитетність, досвідченість. Знаки розрізнення та 
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«шеврони визначаються дітьми і затверджуються (схвалюються) на зборах ради 
первинного колективу [5].  

За формою можна легко визначити, який загін чи яку модель дитячого 
самоврядування представляє той, хто її носить. Вона може змінюватись залежно від 
можливостей кожної конкретної дружини або загону. 

До ритуалів (з лат.  – обрядовий – сукупність обрядів, що супроводжує певне  
дійство, його зовнішнє оформлення) відносимо лінійку, збір, вогник . Головна мета лінійки 
полягає у тому, щоб стати організаційним і емоційним початком або завершенням певної 
справи у загоні чи дружині. Лінійка – це своєрідний камертон дитячої справи і який 
настрій вона започаткує, так і житиме загін, дружина, табір. Розрізняють такі види 
лінійок: лінійка-старт, ранкова і вечірня лінійки, тематична і творча лінійки, лінійка 
готовності.  

Ранкова лінійка організовує дітей на виконання путівки дня . Її може проводити 
вожатий або черговий командир – той, хто чітко вміє пояснити деталі путівки дня, 
поставити конкретні завдання, відповісти на можливі запитання. Звичайно, стиль 
загонових ранкових лінійок повинен закладатися вожатим, а вже згодом черговий 
командир наслідує його. Лінійка вчить дітей слухати, продумувати план дій, аналізувати, 
розподіляти власні творчі і фізичні зусилля протягом дня. Вона покликана 
дисциплінувати, хоча це не засіб для повчань. Важливо проводити її діловито, проте 
весело, щоб кожна дитина отримала заряд позитивної енергії на день.  

Лінійка-старт збирає загін перед початком виконання доручення, справи; вона 
визначає завдання, шляхи виконання. Проводиться жваво, по-діловому.  

Тематична лінійка покликана відкривати свята, збори, фестивалі. Готується 
особливо, може включати «заспіви» – підготовлені окремими дітьми художні номери 
(вірші, пісні, танці), які покликані створити відповідний настрій;  

Лінійка готовності: як правило, дуже коротка; визначає готовність загону до 
наступної справи. 

Лінійка підведення підсумків. 
Кожна лінійка має відповідну структуру. Складові лінійки: 

✓ ритуал (шикування, здача рапортів, винесення прапора) ; 
 

 

✓ інформація (повідомлення про організацію дня у загоні, про деталі проведення майбутньої справи); 
 

 

✓ творча (сценки, ігрові моменти, привітання, сюрпризи) [5]. 
 

 
Збір – це своєрідна школа виховання, тому важливо, щоб кожен педагог-організатор 

правильно розумів завдання і характер цієї форми, роботи, зумів зробити так, щоб кожний 
збір був засобом виховання у дітей самостійності, ініціативи, активності, 
організаторських здібностей. 

Види зборів.  
➢ робочі, на них підводяться підсумки, обговорюються важливі поточні питання, приймаються рішення, 

затверджуються плани; 
 

➢ традиційні, присвячені дню народження загону, дружини, табору; 
 

➢ тематичні, присвячуються певним темам, які найбільше цікавлять дітей; 
 

➢ термінові,  збирають  за  умови  негайного  вирішення  проблеми,  необхідності 
 

зробити колективно відповідну справу, дати оцінку певній події, вчинку.  
Вогники – одна з найефективніших форм вирішення загонових питань і проблем 

колективу; це колективне обговорення дітьми за участю вожатого подій прожитого дня, 
аналіз проведених справ, міжособистісних відносин у колективі. (Про методику 
організації та проведення вогників дивись матеріал заняття з теми «Колективна творча 
діяльність у дитячому оздоровчому таборі»). 
 

5. Специфіка тимчасового дитячого колективу в літньому таборі.  
Термін перебування дітей в таборі не такий уже й тривалий (як правило, тривалість 

зміни сягає від 18 до 26 днів), але і за цей час можна вплинути на формування їх 
світогляду, ставлення до людей, погляди, поведінку.  

Успіх загальної справи, робота загону визначаються перш за все «якісною пробою» 
педагога-організатора, його захопленнями, його майстерністю. Майстерність педагога  
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сучасної національної школи полягає не лише в умінні творити навчально-виховний 
процес з урахуванням складного дитячого світу, думок, почуттів, але й вміти сприяти під 
час літнього відпочинку розвиткові фізичного, розумового, духовного, соціального рівнів 
школярів, прояву їх соціальної активності, і головне – повсякчас створювати умови для 
стимулювання фізично-оздоровчої, предметно-практичної, навчально-пізнавальної, 
соціально -комунікативної, орієнтаційно-оцінної активності школярів; сприяти 
саморозвиткові, самовизначенню, самоствердженню кожного учня.  

Під час організації будь-якої діяльності тимчасово створеного учнівського 
колективу вихователям, педагогам-організаторам та школярам необхідно реалізовувати 
принцип спільного планування, спільної організації праці, колективного пошуку форм 
стосунків між учасниками спільної творчої справи, синтезуючи процес пізнання і життєво 
практичний досвід школярів.  

Для повнокровного існування педагогіки співробітництва, реалізації спільної 
творчої справи педагогам, вихователям слід пам‘ятати закон успіху І.П.Іванова: 
▪ не замість дітей, без них, а разом з ними і попереду них думати; 

 
 

▪ не замість дітей, без них, а з ними оцінювати зроблене, виносячи уроки на майбутнє; 
  

▪ завжди і в усьому дотримуватися позиції захопленості пошуком. 
 

 
6. Обов’ язки та функції загонового вожатого, його місце і роль у ДОТ. Вимоги 

до сучасного вожатого.  
Педагогічна система роботи оздоровчого табору включає в себе продуману 

організацію життя дружини табору, розпорядку дня, табірної зміни, розумне поєднання 
праці та відпочинку; пізнавальної, художньо-самодіяльної, оздоровчої роботи. В неї 
включаються педагогічні працівники та обслуговуючий персонал.  

Начальник табору – забезпечує керівництво діяльністю табору; відповідає за підбір 
та виховання кадрів; створює необхідні умови для проведення виховної та оздоровчої 
роботи, а також діяльності дитячих організацій; є розпорядником кредитів, організатором 
фінансової, господарської та комерційної діяльності табору.  

Старший вожатий, вихователь – заступник начальника табору, що організовує 
виховну роботу дружини, здійснює методичну роботу з кадрами та активом.  

Загоновий вожатий – разом з радою загону здійснює керівництво його життям і 
діяльністю. Протягом всього дня співпрацює з дітьми.  

Починаючи роботу, педагогові-організаторові, насамперед, потрібно уявити і знати 
умови, у яких йому доведеться працювати. Умови роботи в загоні – це обов’язкове 
врахування: 

• специфіки зміни, її характеру, спрямованості, визначення подій;  
• особливостей роботи даного табору;   
• матеріально-технічної бази табору на даний період;  
• традиційного доручення загону (профіль);   
• особистої зацікавленості, захоплень самого педагога-організатора;   
• можливостей взаємодіючих сил.   

При цьому вожатому, для успішної реалізації покладених на нього обов‘язків, 
можна запропонувати скористатися такими порадами:  
✓ Загальний девіз діяльності пропонуємо взяти такий: «Стал вожатым – не пищи, легкой жизни не ищи». 

  

✓ Поважай себе – поважай оточуючих; і перш ніж ставити вимоги до дітей, будь вимогливим до себе. 
 

 

✓ Дав слово – дотримуйся його. 
 

✓ Будь чесним, не обіцяй того, що не можеш виконати, не кажи неправду. 
 

 

✓ Виховуючи окрему особистість, пам‘ятай про значущість і цінність виховання в колективі та через 
колектив. 

 

✓ Якщо неправий – визнай свою помилку. 
 

✓ Розвивай почуття гумору в себе та у своїх вихованців. 
 

✓ Вмій проявити свою творчість. 
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✓ Ніколи не підвищуй голосу на дітей. 
  

✓ Довго не гнівайся на дитину, це не професійно. 
 

✓ Будь з колективом поряд і трохи попереду. 
  

✓ Доручаючи вихованцям будь-яку справу, чітко пояснюй поставлені завдання. 
 

 

✓ Знай, що відбувається в загоні щохвилинно, щоденно. Чим спостережливішим ти 
будеш, тим краще пізнаєш запити, інтереси, бажання дітей. У цьому запорука успіху. 

  

✓ Працюючи з дітьми, згадуй, яким ти сам був у їх віці: це допоможе тобі швидше знайти з ними спільну 
мову та краще зрозуміти вихованців. 

  

✓ Будь щасливим, і нехай діти бачать це і знають це. 
 

 

✓ За порадою і допомогою звертайся до старших товаришів. Не думай, що це є ознакою 
слабкості. Краще вчасно запитати, порадитись і вчинити правильно, ніж з-за сором‘язливості 
принести шкоду справі. 

 

При цьому радимо запам’ятати:  
▪ Розвиток дитини здійснюється у процесі її діяльності. Тому так важливо залучити до 

суспільно корисної, пізнавальної, практичної, ціннісно-орієнтаційної діяльності кожну 
дитину. 

 
 

▪ Недопустимо використовувати метод примусу: необхідно пробудити у дитини 
потребу, бажання виконувати певну робити. Тому перед вами стоїть завдання: знайти 
такі педагогічні засоби, які б допомогли залучити дітей до активної діяльності; 
створити ситуацію успіху, за якої у вихованців формується потяг (спонука) до 
діяльності. 

  

▪ Виховання – це взаємодія, під час якої вихователь і вихованці поважають один одного, створюють 
умови для взаємного розвитку. 

 
 

▪ Якщо ви зустрілися з проблемою впертості дітей, невиконанням ваших вимог, намагайтеся 
віднайти причини (внутрішні й зовнішні), що породжують непослух, а вже потім застосовуйте 
покарання. 

  

▪ Чим більше рухливих ігор, активних справ, тим меншою буде кількість дітей із поганим настроєм, 
пасивних, незадоволених відпочинком і перебуванням у ДОТ. 

 
 

▪ Не забувайте, що музика впливає на настрій дітей – змінюючи її, ми змінюємо настрій. 
Для відновлення душевної гармонії і рівноваги найкраще використовувати класичні 
твори, прослуховування шумів природи – моря, лісу, спів птахів тощо. 

  

▪ Сон поліпшує настрій, знімає втому. Тому простежте, щоб під час денного відпочинку діти спали або 
хоча б перебували у спокійному, розслабленому стані. 

  

▪ Намагайтеся якнайбільше перебувати з дітьми на повітрі [15]. 
 

Пам’ятка вожатому. 
Любий друже!  

Літо має назавжди залишатися у твоєму серці як одна з найважливіших, 
найяскравіших сторінок твоєї трудової біографії.  

Уперше ти прийдеш до дітей у ролі вожатого, щоб допомогти їм цікаво і змістовно 
провести літні канікули в оздоровчому таборі, де мають поєднатися романтика нового і 
незвіданого, творчий пошук і мрія, сонячні дні і незабутні літні вечори, полум‘я вогнища 
і почуття дитячої вірності, відповідальність і природна щирість, вимогливість і любов до 
вихованців.  

І завжди поряд з дітьми у цьому сплетенні характерів і численних проблем стоїш ти 
– педагог-організатор, друг і радник дітей, їхній вожатий.  

Саме від тебе залежить здійснення дитячих мрій, сподівань і бажань. Сміливіше йди 
до дітей! Вони чекають на тебе. Можеш не сумніватися: якщо ти йдеш до них охоче, то 
ви надто швидко потоваришуєте.  

Успіх у роботі залежить від твоєї зацікавленості, енергії, наполегливості, любові до 
дітей, а також уміння пробудити ініціативу і самостійність своїх вихованців, організувати 
колективно-творчі справи в загоні, бути радником і цікавою людиною. Ще одне важливе 
вміння – завжди бачити перспективу життя свого загону, мету і необхідність проведення 
творчих справ, давати критичну оцінку здійсненій роботі. 
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Звичайно, все це прийде не одразу. Твоя педагогічна майстерність 
вдосконалюватиметься в повсякденній роботі з дітьми, під час методичних годин табору, 
в пошуках та через власні педагогічні знахідки, при вивченні і застосуванні досвіду 
роботи твоїх попередників.  

Не зволікай, сміливо крокуй вперед разом зі своїми вихованцями! Будь разом з ними 
і все ж трішечки попереду! Успіхів тобі у всіх починаннях! 

Категорично забороняється:  
✓ З‘являтися на території табору у нетверезому стані (алкогольному та наркотичному сп‘янінні). 

 
 

✓ Розпивати в таборі спиртні напої. 
 

✓ Грати в азартні ігри. 
 

✓ Самовільно залишати територію табору без відома керівництва. 
 

✓ Порушувати розпорядок дня табору. 
 

Вожатому на замітку (або що взяти з собою в табір?).  
1. Канцтовари: кнопки, скріпки, ручки, олівці, гумки, клей, кольоровий папір, 

ножиці, зошити в клітинку, лінійку, трафарет, фарби, ватман, повітряні кульки.   
2. Одяг: святковий, шорти і футболки, спортивний костюм, купальний костюм, 

панамку світлого кольору, теплі речі.   
3. Аптечка: зеленка, вата, бинт, аспірин, перекис водню.   
4. Речі побуту: ліхтарик, свисток, складний ніж, дзеркальце, електричний провід-

подовжувач з трійником, нитки й голку, будильник.   
5. Книги для читання дітям (особливо казки).  
6. Речі особистої гігієни.   

Крім вожатого (вихователя) в організації літнього відпочинку дітей приймають 
учать інструктор з фізичної культури та спорту та інструктор з плавання. 

Інструктор з фізичної культури та спорту – безпосередньо керує спортивно- 
масовою і фізкультурно-оздоровчою роботою: 
✓ Разом із старшим вожатим складають загальний план спортивно-масової роботи. 

 
 

✓ Проводить методичну роботу з вихователями та загоновими вожатими та фізкультурним активом. 
 

 

✓ Керує заняттями спортивних секцій, груп, команд. 
 

 

✓ Організовує і проводить ранкову гімнастику, загальнотабірні спортивно-масові заходи 
(спартакіади, змагання, вечори, диспути, спортивні свята), а також спортивні зустрічі 
(вікторини, конкурси). 

  

✓ Приймає участь у підготовці та проведенні туристичних походів. 
 

 

✓ Організовує разом з інструктором з плавання заняття по навчанню дітей плаванню. 
  

✓ Разом з загоновим вожатим проводять загальнотабірні ігри на місцевості (футбол, волейбол, 
піонербол) та військово-спортивні ігри «Зарниця», «Зарничка», спостерігають за 
самостійними заняттями дітей фізичними вправами та іграми. 

  

✓ Підготовка місць для занять фізкультурою і спортом: спортивних майданчиків, басейну, пляжу. 
 

 

✓ Забезпечення   занять   необхідним   спортивним   інвентарем   і   обладнанням, 
 

відповідальність за його стан.  
Інструктор з плавання – разом з інструктором фізкультури приймає участь у 

проведенні усіх спортивних заходів, організовує і здійснює заняття з навчання дітей 
плаванню; проводить заняття по вивченню прийомів спасання і надання першої медичної 
допомоги тонучому; готує інвентар для навчання дітей плаванню і місце на водоймі. 
 

7. Виховний захід та його особливості в умовах табірного літа.  
Виховний захід – це форма організації діяльності колективу і групи, це сукупність 

дій, спрямованих на досягнення певного виховного ефекту.  
Перша особливість виховного заходу полягає в тому, що цей ефект хоч і не 

миттєвий, бо не дає відразу сформованої якості, проте призводить до деяких 
психологічних змін у спрямованості особистості вихованця, в його основних життєвих  
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орієнтаціях, сприяє розширенню знань, збагаченню вмінь і навичок, змінам у системі 
міжособистісних стосунків у колективі тощо. Виховний захід моделює ті чи інші 
соціальні відносини, тим самим сприяє усвідомленню вихованцем їх суспільної суті, 
засвоєнню ним умінь орієнтуватися і діяти в них.  

Друга особливість виховного заходу полягає в тому, що він має два результати: 
предметний і виховний. Ця особливість зумовлює ставлення до нього вихованців і 
вихователя . Для перших визначальним є предметний результат, привабливість і 
значимість виховного заходу. Для педагога-організатора виховного заходу, перш за все, 
в педагогічному впливові на колектив і особистість учня, в тих стосунках, які 
проявляються і формуються в процесі його підготовки та проведення. Тому, якщо вчитель 
дивиться на виховний захід очима дітей, орієнтуючись лише на його предметний 
результат, в значній мірі такий захід втрачає свій педагогічний вплив.  
Виховним захід стає лише за умови, коли його метою є самі діти, розвиток їхніх 
психологічних рис та соціально цінних якостей. Педагогічно доцільно підготовлений 
та проведений виховний захід дозволяє дитині пройти шлях від об‘єкта до суб‘єкта 
виховання і піднятись на вищий щабель морального самовдосконалення – стати самому 
вихователем, що є головним показником моральної зрілості особистості.  

Форма виховного заходу, його зміст, структура визначаються виховною метою та 
основними педагогічними завданнями, що з неї випливають.  

Технологія підготовки і проведення виховного заходу включає логічно зв ’язані 
між собою етапи: підготовка; власне виховний захід; аналіз і оцінка його 
результативності; визначення перспективи на майбутнє.  

Виховне значення заходу, як правило, визначається діяльністю колективу на етапі 
його підготовки. Його організація дозволяє в процес підготовки залучити практично 
кожного члена тимчасово створеного колективу. Підготовку заходу очолює найчастіше 
«рада справи» (5-6 учнів). Вони продумують і розробляють план, сценарій, умови його 
проведення, знайомлять з ним товаришів, колективно обговорюють, далі розподіляють 
доручення, враховуючи можливості та інтереси кожного, визначають контрольні терміни 
виконання окремих завдань. До підготовки підключається «рада друзів колективу» 
(шефи, ровесники, вчителі, батьки).  

Позитивний настрій, почуття радості від спільної роботи створює зовнішній аспект 
заходу. Яскраве художнє оформлення, музичні вставки, зустрічі з цікавими людьми, 
знайомство з першоджерелами – все це дозволяє забезпечити емоційну привабливість 
виховного заходу, а отже, і його виховний вплив.  

Спостереження за підготовкою і проведенням виховних заходів у дитячих 
тимчасово створених літніх колективах сприяли виявленню ряду недоліків:  
➢ незважаючи на особливість сучасного етапу, у виборі форм виховного впливу вихователі, 

педагоги-організатори не надають переваги дискусійним засадам з різноманітних проблем 
учнівської молоді; 

  

➢ не кожен школяр включений у різноманітні види творчої діяльності; 
 

 

➢ у підготовці виховного заходу часто ігноруються вікові особливості, інтереси, можливості, потреби, не 
створюються умови для самовираження; 

 
 

➢ більшість педагогів-організаторів без творчого осмислення використовують готові сценарії. 
 

 
8. Нетрадиційні форми виховних заходів в умовах табірного літа; їх роль у 

формуванні й розвиткові у дітей комплексу позитивних ділових якостей. 
Для того, щоб виховна робота мала справжній вплив, вона повинна: 
1) імітувати те середовище, в якому живуть і працюють діти;  
2) мати конкретні цілі;  
3) сприяти формуванню у вихованців практичних навичок щодо корегування чи  

зміни оточуючого предметного світу.  
Нетрадиційні (активні) форми виховання (враховуючи їх різноманіття): аналіз 

конкретних ситуацій (АКС); нове слово правди (НСП); аналіз фактів історії (АФІ); 
бумеранг; диспут; відкритий (публічний) мікрофон; ділові; операційні, імітаційні, 
сюжетно-рольові ігри; організаційно-діяльні ігри; прилюдні (публічні) лекції; мозкова  

19 



атака (МА), мозковий штурм (МШ); методи «круглого столу»; соціально-психологічний 
тренінг. Саме вони дієво допомагають сформувати навички, вміння, шляхом залучення 
школярів до «медоносних клітинок» навчально-пізнавальної і творчої діяльності.  

При майстерному інструментуванні педагогом-організатором ці активні форми 
виховання збагачують світогляд вихованців, забезпечують якнайбільше залучення 
останніх до різноманітних видів творчої діяльності, допомагають сформувати й 
розвинути цілий комплекс позитивних ділових якостей в учнів: 
▪ готовність прийняти відповідальність за діяльність групи; 

 

▪ вміння контактувати з оточуючими; 
 

▪ вміння адаптуватися в аудиторії; 
 

▪ вміння обмінюватися інформацією, бути цікавим співбесідником, слухачем; 
 

▪ вміння цінувати й раціонально використовувати свій і чужий час; 
 

▪ вміння аналізувати і оцінювати свої дії відповідно до рівня компетентності; 
 

▪ здатність формувати ідеї, пропозиції; 
 

▪ здібність критично оцінювати внесок роботи кожного; 
 

▪ передбачити можливі рішення. 
 

 
Вибір форми виховного впливу залежить від: завдання, його змісту, віку аудиторії, 

рівня зацікавленості у вирішенні проблем та компетентності педагога-організатора, 
вихователя.  

Дитина сприймає літню зміну найчастіше емоційно: подобається чи не подобається 
їй справа, в якій вона бере участь; стосунки між своїми однолітками та дорослими, в які 
вона вступає під час підготовки й участі у тій чи іншій справі; тому прояв цих емоцій 
повинен помітити педагог-організатор (вихователь) і вміло ним маніпулювати. 
 

ЗАНЯТТЯ № 2.  
ТЕМА: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ВОЖАТОГО. МЕТОДИКА 

КОЛЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ В ЗАГОНІ. 
ПЛАН. 

1. Методика планування роботи в дитячому оздоровчому таборі.  
2. Педагогічні основи організації періодів зміни в оздоровчому закладі:  

2.1. організаційний період зміни;  
2.2. основний період зміни;  
2.3. заключний (підсумковий) період зміни.  

3. Поняття про робочий план-сітку (план-мережу).  
4. Особистий план роботи педагога-організатора.   
5. План-щоденник як одна з форм особистого плану педагога-організатора; їх 

різновиди.   
6. Оптимальні умови для забезпечення ефективності планування роботи педагога-

організатора.   
7. Створення стабільних та тимчасових органів учнівського керівництва в умовах 

табірного літа.   
8. Форми залучення дітей до планування виховної роботи у таборі.  
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:  
1. Продумати виступ-представлення загону: назва, девіз, речівка (примовка), пісня, 

емблема.   
2. Вивчити рекомендовану літературу і в зошиті вожатого записати види діяльності 

загонового вожатого і вихователя.   
3. Скласти перелік доручень у загоні.   
4. Розробити і записати в зошит вожатого план-сітку роботи на зміну для школярів будь-

якого вікового періоду.  
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  
Мета практичного заняття – ознайомити студентів з особливостями 

організаційного, основного та заключного періодів у таборі; конкретним змістом 
виховної роботи під час табірної зміни; формувати професійно-педагогічні уміння та 
навички роботи з загоном, навчити розподіляти доручення в загоні, планувати роботу 
(план-сітка загону); показати сутність щоденника вожатого та розкрити особливості його 
ведення; окреслити форми залучення дітей до планування виховної роботи в загоні. 
 

1. Методика планування роботи в дитячому оздоровчому таборі.  
Планування виховної роботи у таборі вимагає певної послідовності, системності та 

наступності. Починаючи планування, вожатий і вихователь вивчають державні 
документи з питань виховання підростаючих поколінь, ознайомлюються з 
інструктивними матеріалами відповідних організацій, з публікаціями в педагогічній пресі 
про організацію літнього відпочинку дітей і молоді. Велике значення має врахування 
визначних дат і свят, що припадають на цей період, подій, що відбуватимуться в країні і 
за кордоном, календаря літніх пам‘ятних дат, традицій табору, місцевих умов і 
можливостей, вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів і підлітків.  

Планування виховної роботи буде ефективним, якщо вожатий дотримуватиметься 
певним методичних вимог: 
▪ забезпечувати на практиці єдність мети і завдань, змісту і форм виховної роботи; 

 

▪ ураховувати своєрідність роботи загонів і табору в цілому; 
 

▪ підтримувати ініціативу вихованців. 
 

 

У кожному таборі складаються перспективний план на літо, календарні плани 
роботи табору і загону на зміну, план-сітка загонових справ, плани роботи гуртків, клубів 
за інтересами, робочі плани загонових вожатих (вихователів), методиста, заступника 
начальника табору з питань виховної роботи, конкретні плани підготовки та проведення 
різноманітних справ у таборі.  
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Вимоги до плану: 
✓ суспільно корисна спрямованість, єдність із сучасністю; 

 
 

✓ необхідність чітких, конкретних, практичних справ, підпорядкованих визначеній меті; 
 

✓ послідовність, конкретність і посильність плану для виконання; 
 

✓ урахування вікових особливостей [7]. 
 

 
Перспективний план роботи складається на всі зміни начальником табору разом з 

методистом, заступником та іншими членами педагогічного колективу. Він 
обговорюється і затверджується педагогічною радою до заїзду дітей у табір. 
Перспективний план може включати такі розділи: характеристика території, де 
знаходиться табір, його матеріальної бази, виховні завдання, зміст виховної діяльності 
табору і його основні напрямки: національне виховання, організація суспільно корисної 
праці і трудове виховання, розвиток допитливості та пізнавальної активності, естетичне 
виховання і розвиток культури спілкування, фізичне виховання і валеологічна, 
туристична й екологічна робота, організаційно-методична робота, школа дитячого 
самоврядування в умовах табору тощо.  

Календарний план робити складається на одну зміну з урахуванням завдань, що 
зазначені в перспективному плані роботи табору, і пропозицій загонів. Перш ніж 
розпочинати планування, старший вожатий на організаційних зборах ознайомлює його 
учасників з перспективами роботи табору на літо, завданнями на оздоровчу зміну, 
традиціями табору. З метою активізації вихованців (загонів), рада табору оголошує 
конкурс на кращу пропозицію у план і здійснює розвідку корисних справ. Після 
обговорення пропозицій рада табору складає календарний план роботи табору і визначає, 
який загін і хто з членів ради табору відповідає за підготовку і проведення тієї чи іншої 
справи. На зміну доцільно планувати не більш як 4-5 загальнотабірних справ для всіх 
загонів, оскільки кожна з них вимагає тривалої і ретельної підготовки.  

Календарний план табору має, як правило, три розділи: загальнотабірні справи, 
робота з проведення заходів у загонах, оздоровлення. У додатках до плану подається 
розклад занять фізкультурою, гуртків, клубів, секцій, фіксуються дні чергування загонів. 
На основі цього плану складається план-сітка роботи табору на кожну зміну, яку 
вивішують на видному місці для загального огляду.  

Календарний плай роботи загону складається дітьми разом із загоновим вожатим на 
одну зміну. При складанні календарного плану насамперед необхідно врахувати 
пропозиції дітей. Порадитись з ними і з‘ясувати їхні інтереси і побажання. При цьому 
допоможуть такі форми залучення вихованців до планування роботи загону.  

1. Конкурс ланок на кращі пропозиції до плану роботи загону з метою залучення 
всіх вихованців до планування, врахування захоплень, інтересів і бажань дітей у загоні.   

Разом з організаторами конкурсу необхідно подумати про форми заохочення ланок   
і окремих дітей. Переможці конкурсу можуть отримати право стати організаторами 
запропонованої справи. На честь переможця може бути випущена «Блискавка»-
привітання чи оголошена подяка тощо. У результаті конкурсу найбільш цікаві та корисні 
пропозиції увійдуть до загонового плану.   

2. Анкета «Хочу, щоб це було. Хочу, щоб було так!» Орієнтовні запитання анкети: 
Які справи ти пропонуєш провести в загоні? Організатором якої справи ти хотів би бути 
сам? Відповіді на запитання анкети дадуть можливість внести до плану найбільш важливі 
та цікаві справи.   

3. Експертний випуск газети «А як у вас?» У газеті лише запитання і вільне місце 
для відповідей: як у вас у школі проводять диспути, туристичні походи, зустрічі тощо? 
Які справи у школі чи в таборі, де був раніше, тобі запам‘ятались?   

4. Усне опитування «Ваша думка, ваша пропозиція». Його проводять репортери 
серед дітей і дорослих.   

5. «Скарбничка пропозицій». У загоні вивішується великий конверт чи ящик 
«Прагну – пропоную». Для того, щоб скарбничка була більш дієвою і стимулювала дітей 
до прояву творчості, ініціативи, можна протягом дня випустити одну-дві «Блискавки» чи 
зробити повідомлення в загоні про пропозиції, що надійшли від дітей [7].  
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У період планування необхідно враховувати, що особливої уваги і піклування 
потребують наймолодші школярі. Тому до плану роботи необхідно внести ігри, конкурси, 
змагання для молодших дітей. Рада загону розглядає пропозиції дітей, вожатого, 
вихователя і найцікавіші з них включає до проекту календарного плану. До нього 
вносяться і загальнотабірні заходи.  

На зборах загону чи під час вечірнього «вогника» голова ради загону доводить до 
відома дітей проект плану. Вони можуть внести зміни, доповнення чи виправлення. З 
усіма змінами план роботи затверджується шляхом відкритого голосування. На цих самих 
зборах визначаються відповідальні за виконання кожної справи (це можуть бути ланки, 
творчі групи чи окремі вихованці). Важливо, щоб при розподілі роботи ніхто не 
залишився без доручень, без конкретних завдань.  

Кількість запланованих справ має бути реальною, тобто посильною для виконання. 
На основі затвердженого плану складається календарний план-сітка роботи загону, 

який звичайно вивішується у «загоновому куточку».  
Підготовка до табірних і загонових справ, режимні моменти, справи, що проводяться 

регулярно та увійшли у повсякденне життя табору (прогулянки, купання, заняття 
фізкультурою тощо), фіксуються у планах роботи на день. У таборі такий вид плану для 
окремих загонів дістав назву «путівка дня ». Він може бути у двох варіантах (на випадок 
дощової погоди) і складається з таких частин: дата, час проведення за годинами (ранок, 
день, вечір), справи загону на день (детально), відповідальні за виконання.  

Залежно від змісту роботи члени загону створюють ініціативні групи організаторів 
тієї чи іншої справи. Наприклад, під час підготовки до свята відкриття табору кожному 
загону необхідно підготувати своє вітання, оформити місце, розучити пісню тощо.  

Календарний план роботи табору і загону може коригуватися. Інколи виникає 
необхідність провести захід, що не планувався , або навпаки, відмовитися від тієї справи, що 
була запланована. Тому в таборі широко використовується планування роботи на наступний 
день, що вносить відповідні корективи в «путівку дня» кожного загону.  

На основі щоденних загонових планів старший педагог-організатор разом з 
черговим по табору складають зведений план роботи табору на наступний день і 
вивішують на щиті «Сьогодні у таборі». При проведені загальнотабірних справ і свят 
зведений план може бути оформлений як яскрава програма дня.  

Ланка не складає спеціального плану роботи, але у ланкового має бути робочий 
зошит, де він записує завдання ланці від ради загону і веде облік виконаних справ. Ланка 
будує свою роботу, враховуючи план загону, а також побажання та інтереси дітей.  

Майже третина всіх дітей, які відпочивають у ДОТ, – учні початкових класів. Як 
правило, вони важко переживають розлуку з сім‘єю, тому вожаті й вихователі повинні 
ставитися до них з особливою увагою і теплотою (більш детально про особливості 
організації діяльності школярів кожного вікового періоду). При плануванні роботи з 
молодшими школярами необхідно враховувати, що в цьому віці діти не можуть довго 
займатись однією справою, одноманітність їх стомлює. Тому в загонових планах на день 
має бути чергування різних занять (спортивних, пізнавальних, трудових тощо). 
Колективні справи у загоні потрібно поєднувати з організованим відпочинком у вільний 
час (тихі ігри, читання книг, спілкування з друзями тощо). Молодші школярі люблять 
ігри, різноманітні конкурси, їм подобається малювати, майструвати, подорожувати. З 
метою загартування дітей рекомендується планувати більше прогулянок до лісу, рухливі 
ігри на свіжому повітрі. Правильна організація купання і загартовування, прийом 
сонячних і повітряних ванн , прогулянки до лісу, чергування активного руху з 
відпочинком, поєднання праці й відпочинку – найважливіші умови зміцнення здоров ‘я 
молодших школярів Чільне місце у змісті виховної роботи дітей посідає знайомство з 
природою, природоохоронна діяльність.  

При плануванні роботи з учнями початкових класів вожатий (вихователь) 
ураховують місцеві умови, дати календаря, побажання дітей, а також ті завдання що вони 
отримали на літо від учителів. 
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Молодші школярі беруть активну участь у виховних заходах усього табору. У цьому 
допомагає дружба старших загонів з молодшими. З метою успішної організації спільних 
справ, вожатий загону молодших школярів погоджує свій план із загоном-шефом. Усього 
за зміну діти зможуть взяти участь у 3 -4 загальнотабірних справах. Ними можуть бути 
свято Нептуна, конкурс малюнків «Я бачу світ», свято відкриття і закриття табірної зміни. 
Останні дві справи мають бути сплановані і проведені у загоні, а також спільно з іншими 
загонами, де перебувають учні початкових класів (за великої кількості загонів у таборі 
може діяти окрема дитяча республіка).  

Складаючи план роботи загону, в якому перебувають підлітки, вожатий і вихователь 
мають передбачити всі можливості для самоствердження своїх вихованців розвитку 
їхньої самодіяльності, ініціативи і творчості. Це досягається з допомогою добору 
доцільних справ і їх розумного чергування. Необхідно також координувати справи 
загонового колективу з календарним планом табору на зміну, що є основним документом 
у визначенні основних форм роботи для кожного загону. Враховуючи пропозиції 
вихованців з організації загонових справ педагог-організатор співвідносить їх із 
загальним навантаженням дітей протягом одного дня.  

Фізкультурний і музичний керівники, лікар, керівники гуртків мають особисті плани 
роботи. Окремий план роботи складає і вожатий (вихователь) загону.  

Особистий план роботи вожатого – не копія плану загону. У цьому плані 
накреслюється, з ким із вихованців необхідно поспілкуватися, кому допомогти у 
виконанні доручення, кому із батьків дітей послати вітання з нагоди гарних вчинків і 
справ їхніх сина або доньки тощо, передбачається, що необхідно зробити особисто 
вожатому для здійснення плану роботи загону.  

Вожатий веде «Педагогічний щоденник» («Щоденник вожатого» чи «Щоденник 
психолого-педагогічних спостережень»), у якому відображаються результати 
спостережень за дітьми, їх взаємовідносинами. «Педагогічний щоденник» – це результат 
творчості вожатого, його роздумів. Він не лише допомагає організувати час, а й учить, як 
аналізувати свою роботу.  

Водночас щоденник – це і робочий документ, у якому вожатий аналізує кожний 
прожитий день, робить висновки, узагальнення, накреслює план на перспективу. 
Щоденник допомагає фіксувати найбільш цікаві сторінки життя загону, бачити дитячий 
колектив, його радощі та перемоги, розчарування та пошук і є звітним документом, де 
узагальнено всю денну діяльність загону. Щоденник заповнюється за встановленою 
формою , що полегшує аналіз змісту роботи з загоном. Рекомендується така форма 
записів.  

1. Назва табору, загону. Черговість зміни. Прізвище, ім‘я вожатого. Дата (рік, 
місяць, число) початку і кінця зміни.   

2. Список вихованців і необхідні дані про кожного з них (дата, місяць і рік 
народження, у який клас перейшов, дані про батьків, домашня адреса, телефон, в яких 
секціях гуртках хотів би займатися, чи вміє плавати, який рік у таборі, примітки). Список 
дітей з послабленим станом здоров‘я і рекомендації лікаря.   

3. Режим дня табору.   
4. Мережа заходів літнього періоду (традиційні свята країни, визначні дати, події що 

відбуватимуться у країні і за кордоном, традиційні справи дітей табору, області, району).   
5. Організаційна сторінка: назва загону, девіз, примовка, загонова пісня, рада загону 

і доручення у загоні, списки дітей за ланками.   
6. Педагогічна характеристика загону у розвитку (на початку зміни, посередині та в 

кінці її), в якій фіксуються вікові та індивідуальні особливості вихованців, ставлення до 
товаришів, ровесників, колективу, їх уміння в різних видах діяльності, організаторські 
здібності, зміни що відбулись У формуванні якостей особистості.   

7. «План-сітка» роботи загону і коротка пояснювальна записка до неї.   
8. «День за днем» – щоденні записи вожатого. Для зручності ведення запису 

пропонуємо заповнити сторінки так: путівка дня, діяльність вожатого (власний план 
роботи на день), аналіз, висновки, роздуми (аналіз колективних творчих справ,  

 
24 



пропозиції і думки дітей щодо процесу розв‘язання поставлених завдань, настрій дітей у 
загоні, їхня активність, хто відзначився під час проведення різних справ. На кого слід 
звернути увагу, роздуми на майбутнє).  

На основі матеріалів педагогічного щоденника вожатий пише характеристику на 
учня та складає характеристику на колектив. 
 

2. Педагогічні основи організації періодів зміни в оздоровчому закладі.  
Для кожного типу дитячого оздоровчого закладу засновником установлюється 

тривалість оздоровчої зміни. При цьому обов‘язково враховуються вимоги державних 
санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності 
дитячих оздоровчих закладів, а також рекомендації місцевих органів охорони здоров‘я.  

При вивченні рекомендованої літератури необхідно проаналізувати специфіку 
роботи з дітьми на всіх етапах зміни, яка умовно поділена на 3 періоди (організаційний, 
основний, заключний чи підсумковий) або ж на 4 періоди: 
▪ Організаційний період – підготовка до відкриття табірної зміни. 

 
 

▪ Залучення загонів до програми трудової, спортивної, гурткової екскурсійно-туристичної, художньо-
естетичної діяльності. 

 
 

▪ Організація загальнодружинних справ в таборі: фестивалі, трудові десанти, конкурси, змагання та 
інше. 

 
 

▪ Підготовка до закриття табірної зміни (свято закриття зміни, підведення підсумків). Відверті розмови 
на вогниках, заохочення кращих активістів та інше. 

 

 
Ми ж спробуємо дати характеристику більш звичній схемі (три періоди зміни) 

життєдіяльності дитячого оздоровчого табору. Але перед тим, як розпочати аналіз 
основних періодів функціонування будь-якого дитячого оздоровчого табору, є 
доцільність зупинитися на особливостях так званого «нульового» чи «енного» дня (тобто 
це час перебування вожатих в таборі ще до приїзду дітей на відпочинок). 

N-й день (за день до приїзду дітей).  
1. Самостійне влаштування. При собі мати: паспорт, медичну книжку, направлення 

з університету.   
2. Інформаційно-методичний збір (нарада). Бесіда з керівництвом табору. 

Окреслимо орієнтовні питання, що можуть бути предметом обговорення на   
таких зборах:  
▪
  план  роботи  дитячого  оздоровчого  закладу,  загону;  розвідка  цікавих,   

корисних справ. «Ярмарок ідей»; «Банк ідей»; 
▪
 методика 

підготовки і проведення «вогника»-знайомства; 
▪
 методика роботи з 

активом; 
▪

 методика підготовки і проведення бесіди;   
▪
  ділова гра «Організаційні збори загону», «Спілкування – умова педагогічної   

співпраці»; 
▪

 форми і методи заохочення дітей у дитячому оздоровчому закладі;  
 

▪
  організація чергування дітей. Самообслуговування у дитячому оздоровчому   

таборі; 
▪
 методика організації спортивно-масової і культурно-оздоровчої роботи;   

▪
 профілактика дитячого травматизму; 

▪
 методика роботи з книгою 

(практикум у бібліотеці);   
▪

 програми роботи гуртків, клубів за інтересами; 
▪

 робота з методичними 

матеріалами. Методика підготовки щоденних планів; 
▪

 організація ігрової діяльності;   
▪
  вікові та індивідуальні особливості дітей та підлітків [11].   

3. Розподіл загону, корпусу.   
4. Отримання простирадл та наволочок на орієнтовну кількість дітей (обов‘язково 

перерахувати).   
5. Отримання матеріалів для ігрової кімнати.  
6. Розподіл кімнат для хлопчиків і дівчаток.  
7. Підготовка візитної картки (бейджика) для вожатого.  
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8. Підготувати картку-візитку для батьків (вказати: ПІП вожатого і вихователя, 
адресу табору, в який день тижня буде батьківський день).   

9. Вогник «Знайомство вожатих».   
Незалежно від типу оздоровчого закладу оздоровча зміна поділяється на три 

періоди: організаційний, основний, підсумковий (заключний). Кожний період має 
свій термін залежно від типу оздоровчого закладу, специфіки його роботи, а також 
вирішення завдань, формування виховної мети, що визначає зміст, форми і методи роботи 
з дітьми. Але всіх їх об‘єднує тісна співпраця дорослих і дітей, результатом якої є 
пробудження і розвиток ініціативи, атмосфери радості і творчості.  

Всі три етапи об‘єднані спільною метою – тісне співробітництво дорослих 
(вихователів, вожатих) і дітей (вихованців) у кожній колективній справі. На цій основі 
йде пробудження ініціативи дітей, створення атмосфери радості та творчості в дитячих 
колективах. Мета колективної творчої справи виражається в одному з головних секретів 
виховання – діти вчаться розуміти й усвідомлювати силу прекрасного відчуття «Я» – 
«МИ». При цьому важливо, що ці почуття формуються на основі колективного 
планування; колективної творчої діяльності (самі організовуємо, самі проводимо); 
колективного аналізу проведеної справи [11].  

2.1. Організаційний період зміни. Мета: Розкрити перспективи діяльності дітей у 
таборі, закласти основи тимчасового дитячого об‘єднання, враховуючи попередній досвід 
дітей. 

Завдання:  
1. Вивчити попередній досвід дітей, рівень їх умінь і навичок у організаторській 

діяльності, інтересів і захоплень.   
2. Ознайомити з законами і традиціями табору.   
3. Довести єдині вимоги до виконання режиму дня, дисципліни в таборі, визначити 

стиль взаємовідносин у дитячому об‘єднанні.  
Орієнтовний план роботи вожатого (вихователя) в організаційний період.  
Хочемо запропонувати орієнтовний план дій вожатого в перший день – день заїзду 

дітей. 
1. Прийом дітей. Бесіди з батьками (із супроводжуючими особами).  
2. Новосілля. Операція «Затишок».  
3. Екскурсія по табору. Бесіда «Розпорядок дня».  
4. Концерт «Ромашка».   
5. Загоновий «Вогник знайомства» або вогник «Розкажи нам про себе». 

2 день: 1. Організаційно-виборчий збір «З днем народження, загін!»   
2. Оформлення загонового місця.  
3. Колективна розвідка справ.  
4. Збір дружини – знайомство з загонами і членами ради дружин.  
5. Знайомство з обслуговуючим персоналом табору.  
6. Концерт «Дорослі – дітям».  
7. Активна робота з підготовки відкриття табірної зміни.  

3 день: 1. Випуск першої газети загону. 
2. Оформлення плану-сітки.  
3. Міні-конкурс «Чи є у нас таланти?».   
4. Відкриття табірної зміни (лінійка, вогнище, концерт, ігри) [12]. 

Організаційний період зміни розпочинається з комплектації дітей у загін, до   
складу якого входять учні приблизно одного віку, з урахуванням, по можливості, рівного 
співвідношення хлопчиків і дівчаток. Колектив у цей період – мета і об‘єкт дій 
вихователів (вожатих). Діти знаходяться у стані адаптації, загальної емоційної напруги, 
що викликана недостатністю або й відсутністю інформації про закони, норми, 
особливості нового колективу; про його членів, вихователів, про своє можливе місце у 
колективі. Ніхто не знає, як поставляться до нього товариші, як складуться взаємини з 
вихователем (вожатим), чи зможе колектив задовольнити його потреби і виправдати 
сподівання. У загоні – атмосфера святковості, схвильованості, ідентифікація себе в нових 
умовах, у порівнянні з іншими, пізнання нового стилю життя, нових видів 
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діяльності, норм спілкування. Діти намагаються якнайкраще проявити себе перед новими 
знайомими, що веде до завищеної самооцінки підлітками власних можливостей. 
Більшість схильні вважати себе готовими до виконання головних ролей громадсько-
організаторської діяльності. Дії загону оцінюються некритично. Головною 
спрямованістю у цей період життя є потреба в пізнанні та орієнтації у новому середовищі, 
в інформації про норми, вимоги нового колективу, про своє місце в ньому. Потреба в 
активній діяльності сприяє включенню дітей у роботу, спілкуванню з товаришами. 

Поради вожатому в організаційний період.  
1. Врахувати психологію дітей різного віку і перш за все новачків (тих, хто вперше 

приїхав до оздоровчого закладу чи, взагалі, вперше так далеко знаходиться від 
батьків).   

2. Будьте готові дати батькам точну адресу табору (підготуйте візитки: адреса, як 
доїхати; прізвище, ім‘я, по-батькові вожатого; батьківські дні).   

3. Зовнішній вигляд – святковий.  
4. Для комплектування загону необхідно:  
▪ зошит в клітинку (блокнот), ручка, олівець; 

 

▪ 2 папки з фіксаторами та 2 конверти (для грошей, а також для путівок та довідок); 
 

 

▪ етикетки з номером загону (прив‘язати до ручки чемодана (сумки) з речами дитини); 
 

▪ емблема з ім‘ям дитини [12]. 
 

 
Також хочемо звернути увагу на особливості першої зустрічі вожатого (вихователя) 

з дітьми. Досить часто постає проблема організації реєстрації дітей. Цей етап є досить 
складним для вожатого-початківця. Тому пропонуємо кілька порад:  
✓ Перше, що Вам потрібно під час реєстрації, це професійний спокій та доброзичлива посмішка. 

 
 

✓ Друге – реєстраційний зошит з розграфленою таблицею. Графи таблиці можуть 
бути такими: номер по порядку; прізвище, ім‘я, по батькові школяра; школа і клас; 
число, місяць і рік народження; домашня адреса та телефон; додаткова інформація 
(чи вперше в таборі; коло інтересів; особливості здоров‘я) тощо; відомості про 
батьків (прізвище, ім‘я, по батькові; місце роботи і, по можливості, телефон). 

  

✓ Третє: організуйте ознайомлення дітей з оздоровчим закладом, територією, приміщеннями спальні, 
їдальні, розташуванням ігрових кімнат тощо. Знайомство 

 

 
можна провести у вигляді гри-подорожі «Здрастуй, табір!», передбачивши зустрічі 
дітей з героями казок, мультфільмів, кінофільмів тощо. Подорож можна провести 
у вигляді гри слідопитів, розвідників, які отримали «Секретне доручення» знайти 
відповіді на запитання: «Скільки вікон у їдальні?», «Де росте найвище дерево?» 
тощо [11].  

Взагалі робота над формуванням нового тимчасового колективу починається зі 
збору інформації. При цьому основними напрямками інформаційного пошуку будуть:  
✓ бажання визначити мету, завдання, зміст діяльності, норми і вимоги нового колективу; 

 

✓ інтенсивне знайомство з товаришами, вожатими; 
 

✓ пошук друзів за інтересами. 
 

 
На початку зміни дитячий колектив має формальну (офіційну) структуру, визначену 

дорослими. В одній групі знаходяться діти, які відповідають певним критеріям відбору: 
за віком, фізичними даними тощо. Формальна структура визначає умови діяльності 
колективу та регулюється позицією вожатого (вихователя).  

Неформальна (неофіційна) структура створюється на основі міжособистісних 
зв‘язків та відносин, що розвиваються у колективі. Всередині формальної структури 
утворюються контактні групи на основі спільних інтересів, симпатій (характер взаємодії 
при цьому емоційно психологічний). У зв‘язку з цим виникає одне з найважливіших 
педагогічних завдань – формування взаємовідносин у дитячому колективі на 
гуманістичних засадах.  
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З метою швидшого створення неформального колективу, об‘єктивного визначення 
місця і ролі кожної дитини у ньому пропонується дати вихованцями анкету. Отримані 
відповіді не розголошуються, а використовуються вихователем (вожатим) для 
індивідуальної роботи з дитиною.  

Шановний друже!  
Ти прибув до оздоровчого закладу. Ми, організатори цієї зміни, бажаємо зробити 

твій відпочинок цікавим і змістовним. Твоя допомога нам – у відповідях на запитання цієї 
анкети. Нам важливі твої думки, твої бажання, інтереси. Дякуємо за відповіді. 

1. Моє прізвище та ім‘я _________________________________.   
2. Мені  _____________ років.  
3. Я сподіваюсь на _____________________________________________.  
4. Мені подобається ____________________________________________.  
5. Мені хотілося, щоб ___________________________________________.  
6. Мені дуже не подобається, якщо ________________________________.  
7. Я не люблю __________________________________________________.  
Можливі й інші варіанти анкет.  
Цілі педагогів у цей період – згуртувати дитячий колектив для того, щоб зробити  

його у подальшому інструментом виховання особистості; організувати життя дітей. 
Педагогічні завдання:  

1. Організація діяльності і спілкування дітей з метою: допомогти пізнати один 
одного, познайомитися з вихователем (вожатим), з довкіллям. 

Для цього необхідно: 
 

• допомогти дитині розкритись у кращих своїх нахилах, широті інтересів, 
здібностей, знань і вмінь; виробити загальні цілі, завдання, перспективи спільної 
діяльності;   

• виробити норми, вимоги колективу щодо кожного його вихованця;  
• сформувати цілеспрямований інтерес до історії, традицій оздоровчого закладу;   
• виховувати почуття господаря в закладі, готовність до спільної праці щодо його 

впорядкування, бережливе ставлення до майна оздоровчого закладу;   
• забезпечити вікові потреби в самодіяльності, громадській діяльності, сформувати 

активну позицію кожного члена колективу;   
• домагатися, щоб норми, вимоги колективу позитивно сприймалися дітьми;  
• формувати особисту готовність слідувати цим правилам, нормам, вимогам.  
2. Організація виконання режимних моментів:  
✓ ознайомити дітей з режимом дня, правилами особистої гігієни та самообслуговування; 

 

✓ домагатися прийняття і виконання кожним правил внутрішнього розпорядку; 
 

 

✓ вчити дітей виконувати правила особистої гігієни і самообслуговування, вимоги розпорядку дня. 
 

 
Організація чергування в таборі.  

За організацію чергування відповідає старший педагог-організатор. Протягом дня 
чергування здійснюється загоном на чолі з педагогом-організатором, вихователем, 
черговим загону.  

Завдання чергових – стежити за підтримкою порядку в таборі, контролювати й 
організовувати виконання режимних моментів і плану дня. Перед чергуванням у загоні 
розподіляються обов‘язки, черговий загін приймає чергування від попереднього. В день 
чергування загін встає на півгодини раніше звичайного. У кожному таборі повинні бути 
складені пам‘ятки для чергових по табору. 

Черговий вихователь, педагог-організатор протягом дня носить парадну форму, 
організовує: 
▪ виконання плану роботи табору; 

 

▪ виконання законів табору; 
 

▪ подання сигналів на всі справи (згідно з режимом дня); 
 

▪ підготовку приміщень і місць для загальнотабірних справ; 
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▪ роботу радіоінформації; 
  

▪ підбиття підсумків дня тощо. 
 

Черговий вихователь (педагог-організатор) має право: 

• терміново зібрати чергових загонів;  
• бути присутнім на загонових справах в інших загонах;   
• вимагати від загонів і загонових чергових рапорти про проведення справ;   
• вирішувати питання під час проведення «Дня батьків» та інше.  

Орієнтовна пам’ятка чергового в їдальні.  
Педагог-організатор здійснює накриття столів у визначений час. Пояснює обов‘язки 

черговим загонів у їдальні. Суворо контролює і несе відповідальність за своєчасне 
накриття столів, зовнішній вигляд чергових, дотримання правил гігієни і санітарії, 
дисципліни дітей у їдальні.  

Забезпечує прибирання приміщень їдальні. Стежить за тим, щоб діти мили руки 
перед їжею. 

Орієнтовна пам’ятка чергового в загоні.  
Черговий в загоні – організатор дня в загоні. Забезпечує своєчасне виконання 

режимних моментів і плану на день. Узгоджує свої дії з органами дитячого 
самоврядування. Організовує підведення підсумків дня. Разом з черговим розподіляє і 
контролює виконання спільних творчих справ. 

3. Вивчення дітей, діагностика відносин у створюваному колективі:  
▪ вивчення інтересів, нахилів, очікувань від перебування у оздоровчому закладі, з‘ясування 

наявності у дітей досвіду участі в організаторській діяльності; 
  

▪ вивчення взаємовідносин у колективі; 
 

▪ вивчення спілкування в колективі [11]. 
 

 
Вирішити поставлені завдання можливо у процесі колективної діяльності дітей, яка 

забезпечує наукове пізнання дійсності, пробуджує інтерес, почуття, народжує нові 
потреби, активізує волю, енергію – усе те, що потрібно для розвитку та становлення 
особистості.  

Умови, що забезпечують виховний характер діяльності в організаційний 
період:  
✓ відбір і використання таких форм організації діяльності, що не вимагають від дітей 

великих затрат сил; чергування фізичних і емоційних навантажень; 
 

 

✓ високий темп; чіткий ритм діяльності, її безперервність, черговість видів діяльності; 
 

 

✓ суспільно корисна спрямованість, творчий підхід до змісту і організації виховної 
діяльності (діти продумують хід справи, шукають можливості проявити себе); 

 
 

✓ колективно-груповий характер виконання (у груповій діяльності кожний має змогу 
проявити себе, визначити свою позицію у системі ділових і особистих відносин); 

  

✓ зміна складу груп у різних видах діяльності; 
 

✓ аналіз, оцінка результатів діяльності груп враховуючи позицію всього колективу; 
 

 

✓ правильна організація діяльності у групах, спільна постановка завдань діяльності, 
розподіл доручень-ролей, виконання діяльності, аналіз результатів сприяють 
реалізації прагнень підлітків до самостійності; 

 
 

✓ атмосфера товариськості й невимушеності спілкування сприяє розкутості дітей; зникає 
почуття беззахисності, спричинене відірваністю від сім‘ї; 

 

✓ позитивний емоційний контакт дітей з педагогічними працівниками; 
 

✓ правильна позиція вихователя (вожатого) [11]. 
 

Зміст педагогічного коригування діяльності дітей:  
▪ поставити їх у позицію свідомо виробленої мети, перспективи колективного життя, 

норм і правил взаємовідносин; 
 

 

▪ поставити вимоги, за яких діти мають безумовно виконувати вимоги старших, 
домагатися їх виконання (особливо щодо збереження життя і здоров‘я дітей, 
організації їхньої діяльності, побуту); 

  

▪ допомагати дітям формувати малі групи для різних видів діяльності, проявляти 
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педагогічний такт; 
▪ регулювати взаємовідносини і спілкування в групах у процесі діяльності; 

 

▪ допомагати дітям у правильній організації діяльності в групах. 
 

 
Загальна лінія керівництва дитячим колективом в організаційний період пов‘язана із 

осмисленням мети і виховних завдань, дитячою організацією, специфікою оздоровчого 
закладу. Від педагогів у цей період необхідне вміле поєднання безпосереднього й 
опосередкованого педагогічного керівництва. Вихователь (вожатий) виступає 
організатором загону, носієм норм і вимог, що повинні стати надбанням усього 
колективу. Шляхом раціональної організації діяльності та регулювання, спілкування, 
коригування відносин він допомагає дітям визначити й обрати первинний актив, 
поступово передавши йому частину своїх функцій.  

Вихователь (вожатий) використовує такі методи виховної роботи: переконання 
(словом, позитивним прикладом); колективну суспільно корисну діяльність; доручення 
(тимчасового характеру); змагання (при проведенні творчих конкурсів). 

Рекомендовані види й організаційні форми діяльності:  
✓ гра: знайомство і спілкування, вечір знайомств, вогнище дружби, загонові вогники з 

елементами гри; 
  

✓ організаційно-громадська  діяльність:  презентація  загонів  «Здрастуй,  табір», 
 

 

чергування в їдальні, на території табору, виконання доручень, організація 
діяльності груп, вибори активу, визначення загальних перспектив перебування 
дітей у закладі, щоденне підбиття підсумків табірного дня; 

 
 

✓ трудова діяльність: самообслуговування, чергування в їдальні, благоустрій території, 
операція «Затишок»; 

 
 

✓ художньо-творча діяльність: концерт художньої діяльності, конкурс «живих» картин, 
подіум і мода, музичний експрес, танцювально-розважальне шоу; 

  

✓ інтелектуальна діяльність: політичний турнір, конкурс ерудитів; 
 

✓ пізнавальна діяльність: екскурсія територією табору, бесіди з краєзнавства; 
 

 

✓ фізкультурно-спортивна діяльність: зарядка, проведення веселих спортивних змагань; 
 

 

✓ санітарно-оздоровча діяльність: медичний огляд, виконання санітарно-гігієнічних 
вимог, додержання визначеного розпорядку дня [11]. 

 

 
Робота з формування навичок здорового способу життя повинна проводитись 

обдумано, ґрунтовно, з урахуванням вікових особливостей учнів. Якщо правдиво оцінити 
стан справ з цієї проблеми, то викорінити шкідливі звички навряд чи вдасться (особливо 
це стосується куріння). Але завдання вожатого (вихователя) все ж, на нашу думку, буде 
полягати в тому, щоб результатом педагогічного впливу на вихованця було обмеження 
дії канцерогенних речовин на організм дитини (тобто для тих, в кого вже сформована 
шкідлива звичка чи вона має форму активного прояву, спостерігалась тенденція 
зменшення вживання отрути: наприклад, кількість викурених цигарок за певний період 
стає меншою, ніж ця кількість була до приїзду в оздоровчий заклад). Також важливим для 
вожатого ( вихователя) є не допустити проявів розпиття спиртних напоїв, куріння учнями, 
які до приїзду в ДОТ цим не займалися, тобто зберегти і підтримати тенденцію здорового 
способу життя. При цьому необхідно взяти до уваги 
наступні поради:  
▪ подаючи інформацію про тютюнокуріння, алкоголь, наркотики, необхідно дотримуватися 

принципів комплексного та систематичного викладу матеріалу щодо профілактики і зниження 
залежності від шкідливих звичок; 

  

▪ роботу підпорядкувати одній меті: формування у дітей та підлітків позитивної мотивації на здоровий 
спосіб життя. 

 

При цьому важливо:  
• надавати реальну допомогу кожному учневі у розвитку позитивних якостей, 

необхідних для повноцінного життя;  
• привернути увагу учнівської молоді до власного здоров‘я і здоров‘я оточуючих;  
• постійно пропагувати принципи здорового способу життя;   
• інформувати дітей про вплив згубних звичок на їх здоров‘я;  
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• розвивати уміння і навички здорового способу життя;   
• залучати батьків та широку громадськість до утвердження принципів здорового  

способу життя [11].  
Для організації профілактичної роботи в дитячих оздоровчих закладах доцільно 

організовувати: тематичні лекції щодо профілактики шкідливих звичок, психологічні 
тренінги, бесіди, ігри , круглі столи тощо. При цьому необхідно акцентувати увагу на 
розвиток психічного здоров‘я та профілактику шкідливих звичок в учнів; на формування 
у дитини довіри до самої себе, сприйняття власної індивідуальності, самоповаги, 
впевненості у собі, почуття власної гідності; на свідомий вибір здорового способу життя 
та осмислене самовизначення у життєвому просторі, на здатність знаходити власний сенс 
життя та формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя; на засвоєння знань 
про шкідливі звички, їх вплив на організм людини. Проводячи заняття, педагоги, 
психологи, вихователі (вожаті) повинні врахувати основні 
підходи:  
✓ надання необхідної інформації – цей підхід допускає, що підвищення рівня знань 

про шкідливі звички і наслідки їх вживання є ефективним засобом відмови від них; 
 

 

✓ емоційність – цей підхід базується на припущенні про те, що залежність від 
наркотичних речовин і шкідливих звичок швидше розвивається у людей, які мають 
збіднені емоції; зміст такого навчання зводиться до надання допомоги учням у 
подоланні шкідливих звичок; 

 
 

✓ виховання психологічної протидії щодо вживання наркотичних речовин – цей 
підхід ґрунтується на прищепленні таких соціальних навичок, як уміння дитиною 
сказати «Ні» у ситуації вибору; 

 
 

✓ зміцнення здоров‘я, що ґрунтується на взаємодії особистого вибору і соціальній 
відповідальності за власне здоров‘я. 

 

 
Інформація про вплив шкідливих звичок, туберкульоз та ВІЛ-інфекції на здоров‘я 

дитини має бути об‘єктивною, не зводитись до залякування, оскільки останнє, створюючи 
атмосферу таємничості та загадковості навколо тютюну, алкоголю, наркотиків, 
призводить до протилежних результатів, викликає у школярів бажання пізнати цю 
таємницю на власному досвіді. Спокійна і ділова розмова з учнями про шкоду 
тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотиків знімає хвилюючий емоційний стан 
дітей, дає змогу підліткам самостійно зробити правильний вибір щодо шкідливих звичок.  

Доцільно використовувати тут різноманітні форми і методи роботи: вправи, ігри, 
дискусії, бесіди, тренінги, круглі столи тощо. Заняття необхідно будувати так, щоб 
теоретичні знання закріплювалися у процесі практичних вправ. Педагог повинен 
передбачити запитання учасників і проблеми, які можуть їх турбувати. 

Вважається, що початковий період становлення колективу закінчується, якщо діти  
в основному задовольнили свої «потреби в інформації про новий колектив, товаришів, 
вожатих; вони, як правило, розуміють і усвідомлюють перспективу загальної діяльності, 
характер моральних вимог; у загоні в цілому створено атмосферу зацікавленості, 
готовності брати участь у спільних справах, а загін стає для кожного вихованця значущим 
середовищем, набуває привабливості з точки зору їх очікувань, сподівань і потреб.   

Діяльність педагога-організатора в цей період відзначається найбільшою 
інтенсивністю: необхідно підготуватися до першої зустрічі (оформити привітання, 
можливо, наказ попередньої зміни, показати себе); продумати всю в цілому систему дій   
в організаційному періоді.   

Аналіз організаційного періоду повинен знайти своє відображення в щоденнику. 
Пропонуємо форми виховних дій, які доцільно використати в першому 

(організаційному) періоді табірного літа: 
1. «Вогник» знайомства. 
Мета: знайомство дітей один з одним, з традиціями табору. 
2. Екскурсія по табору. 
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Мета: ознайомлення дітей з табором, особливостями його роботи, правилами 
поведінки. Закладаються основи дбайливого ставлення до табірного майна, природи. 

3. Розвідка цікавих справ.  
Мета: використання методу мозкової атаки (мозкового штурму) для визначення 

пропозицій до плану діяльності загону. 
4. Збір-знайомство.  
Мета: познайомити дітей із співробітниками табору, з єдиними вимогами, 

роз‘яснити суть законів і традицій табору. Перше знайомство з колективом педагогів-
організаторів. 

5. Збір «З днем народження, загін!».  
Мета: визначити мету і завдання діяльності загону, з‘ясувати статутну 

характеристику загону.  
Запропонуємо приклад збору загону «З днем народження, загін!» ( В якості 

іншого варіанту проведення даного збору можемо запропонувати гру «Лідер» (дивись: 
ДОДАТОК 12).  

Мета збору загону – вибори активу, голови ради загону, членів ради загону, 
ланкових, редактора газети, фізорга, літописця, організаторів роботи з молодшими 
школярами). 

Орієнтований зміст збору:  
Слово вожатого про завдання та перспективи роботи на зміну. 
Вибори активу (розподіл доручень відкритим голосуванням).  
Організація ланок (за бажанням, за інтересами та інше), вибори ланкових. Конкурс 

між ланками на кращу назву, емблему, девіз, пісню загону, вибір назви своєї ланки і 
девізу.  

Проводиться колективне складання плану роботи на зміну. Вожатому необхідно 
пам‘ятати, що вибори активу в загоні, до складу ради дружини – справа самих дітей. 
Дорослі не повинні підмінювати раду загону, актив, а допомагати їм у роботі, вчити 
завойовувати авторитет серед дітей.  

Дуже важливо , щоб вожаті засвоїли орієнтований розподіл доручень між членами 
ради загону і знали їх обов‘язки.  

Голова ради загону повинен: разом з загоновим вожатим направляти роботу членів 
ради, ланкових на організацію справ в загоні згідно з планом роботи і рішеннями зборів і 
ради загону; очолювати підготовку і проведення зборів загону, засідань ради загону; 
представляти загін при обговоренні його роботи на раді дружини; організовувати зв‘язок 
з іншими загонами, забезпечувати участь активу загону в дружинному активі.  

Член ради загону повинен відповідати за читання газет, журналів, проведення 
усних журналів «Новини тижня»; допомагати дітям в проведенні походів, екскурсій, 
готувати замітки в стінгазету.  

Ланковий повинен: відповідати за участь кожного члену ланки в справах загону, 
виконання кожною ланкою доручення збору загону або ради загону; організовувати 
різноманітну діяльність ланки з урахуванням інтересів, умінь та навичок, проводити 
збори ланки.  

Редактор стінгазети організовує роботу редакційної групи, пропонує матеріали 
дитячих та юнацьких газет і журналів.  

Літописець веде і зберігає щоденник загону, в якому відображає основні 
направлення життя загону.  

Організатори роботи з молодшими школярами закріплять відповідальних за ланками 
молодших загонів, надають допомогу вожатим та вихователям в роботі з меншими.  

До організаційно-виборчого збору загін повинен мати назву, девіз, примовку, свій 
колір (за необхідності), емблему, пісню загону.  

Назва загону – вона повинна бути яскравою, змістовною, відповідати інтересам 
загону («Юність», «Козаки », «Дельфін», «Дружба», «Ритм», «Мрія», «Сонечко», 
«Смішинки», «Мушкетери»). 
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Девіз – короткий афористичний вираз, якого діти дотримуються у своїй 
повсякденній діяльності. У ньому закріплюється воля колективу.  
Наприклад, загін «Дружні» , девіз : «У морі хвиль ми почуємо знов: віримо в щастя, надію, 
любов », загін «Смішинки», девіз: «Ми веселі, жартівливі, любимо пісні і сміх; свою 
радість на дозвіллі ділимо порівну на всіх» (Розширений перелік девізів та примовок 
дивись у ДОДАТКУ 8).  

Примовка – текст, як правило речитативний, який певною мірою відображає 
сутність діяльності загону, а також сприяє мобілізації дій вихованців.  

Пісня загону. Логічно розкриває сутність назви чи близька за змістом. Як правило, 
виконується на конкурсі -огляді, на урочистих лінійках тощо. Кожен колектив повинен 
мати свої пісні: маршові, похідні, туристичні, ліричні, жартівливі.  

Заповіді – це ті ж правила, але вони приймаються і виконуються обов‘язково. 
Колір – допоможе відрізнити своїх, визначити місце розташування загону. 
Емблема – символічний малюнок, який відображає суть назви загону.  
Важливим етапом роботи в даний період є визначення змісту роботи, тобто 

планування. Від вожатого і вихователя у багатьох випадках залежить, як буде проходити 
табірна зміна для дитини, як буде організоване життя загону. В перші дні табірної зміни 
проводяться різні форми збору пропозицій до плану роботи табору і загону. Це можуть 
бути: розвідка корисних справ; конкурс на кращу пропозицію в план роботи; інтерв‘ю 
«Що мені сподобалось в таборі минулого року?»; анкета «Що хочу взнати, чому 
навчитися, де побувати?»; відверта розмова; банк ідей; різнобій; мозкова атака; турнір 
знавців планування; газета-експрес опитування «А як у Вас?»; прес-конференція та багато 
іншого [12].  

Найбільш результативною в останні роки зарекомендувала себе така комплексна 
форма збору інформації, як «розвідка корисних справ і друзів». Це самостійний пошук 
ланками цікавих форм колективної діяльності. Розвідники йдуть на виконання завдання з 
маршрутними листами, на яких вказані направлення пошуків і орієнтири: «Подаруйте 
радість дітям!», «Спорт нам допоможе силу примножити», «Якщо весело живеться…», 
«Голосую за мир»; трудові справи, робота з малюками, веселі справи тощо. Збір-старт 
може бути структурним елементом організаційного збору загону.  

Пропозиції всіх загонів в план роботи дружини включаються до прес-центру на 
початку організаційного збору дружини. Протягом організаційного збору 
інтелектуальний центр узагальнює їх і представляє на обговорення і затвердження.  

Рада дружини на основі календарного плану роботи табору складає план-сітку 
роботи дружини, де вказує час роботи загонів. При плануванні вожатий повинен 
враховувати деякі моменти: 

1. Оформлення.   
2. Різноманітність форм (усний журнал, КВК, вікторина, фантастичний проект, 

конкурси, змагання, вогнища, вогники).   
3. Назва заходу повинна привертати увагу (з урахуванням віку).  
4. Чергування складних, пізнавальних та розважальних справ.  
5. Врахування дат календаря, плану роботи дружини, умов даної місцевості.  
6. Дні відкриття і закриття табірної зміни.  
7. Місце батьківського дня в тижневому розпорядку.   
8. Режим вечора (в які дні будуть проводитися дискотеки, демонструватиметься кіно 

тощо).   
9. Години відвідування пляжу (басейну) в режимі дня.  
10. План зустрічей з цікавими людьми (артисти, політики, …).  

Орієнтовна схема проведення загонового збору до планування роботи.  
1. Вступне слово голови ради загону (в молодших загонах – вожатого), в якому він 

коротко знайомить із справами життєдіяльності табору.   
2. Ознайомлення школярів з проектом плану загону і його обговорення з основних 

напрямків роботи, окремих конкретних справ, які мають особливе значення для 
загону.   

3. Обговорення плану (вільний обмін думками) [12].  
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При аналізі планів роботи колективів доцільно обговорити: 
 

• Що ти вважаєш в проекті плану особливо важливим, цікавим, новим для твого 
колективу?  

• Щоб ти конкретно запропонував для виконання окремих намічених справ?   
• В яких колективних справах ти хотів би прийняти участь, зміг би стати 

організатором, надати певну допомогу?   
• Хто з дорослих зміг би надати допомогу загону у здійсненні затвердженого плану?   
• Чи всі справи, які запропоновані, під силу твоєму колективу? [12].   

Організаційний період у таборі – найважливіший і найскладніший проміжок 
часу в житті загону. 

2.2. Основний період зміни. Мета: досягти повного вирішення питань відпочинку   
і оздоровлення кожної дитини, розвитку інтересів дітей, набуття ними у таборі 
можливих знань, умінь, навичок.   

Завдання:   
1. Допомагати кожній дитині в особистому розвитку в умовах КТС і міжособистісних 

стосунках.   
2. Розвивати організаторські вміння, навички дітей через систему громадських 

доручень (виборний актив, тимчасові об‘єднання, традиційні доручення).   
3. Добиватися виконання всіма школярами єдиних режимних вимог.  
4. Організовувати діяльність загону у взаємозв‘язку із законами й вимогами табору.  

У цей період зміни проходить відбір об’єктів спільних справ, які відповідають   
інтересам, можливостям, уподобанням школярів, їх здібностям і нахилам. Творчі справи 
цього періоду повинні стимулювати дітей та підлітків до загального успіху. 

На практиці добре зарекомендувати себе такі форми роботи: концерт-загадка,  
гра-естафета «Пізнай себе», майстерня мод, конкурси «Шукаємо товариша», квітковий 
бал-конкурс, день творчості, свято гри та іграшки, походи по рідному краю, екологічні 
експедиції, вечори «Диво калинове», «Уклін тобі, рідна мамо», українські вечорниці, 
свято Івана Купала, свято українського рушника, свято Нептуна, танцювальний марафон, 
екологічний аукціон, екологічне лото, день іменинника, гра «Ромашка», експрес-гра 
«Подорож у світ бізнесу», гра-вікторина «Що, де, коли?», тижні «Здоров‘я», «Екології», 
«Культурних надбань», конкурси (найрізноманітніші). 

Характерними особливостями основного періоду зміни є: 

 суспільна спрямованість і зв‘язок з життям;  
 різнобічність та творчий характер;   
 насиченість і ускладнення форм (процес розвитку дитячого об‘єднання потребує 

постійного ускладнення видів діяльності);  
 емоційність і романтичність.   

Дитячий колектив у цей період відчуває різний психологічний стан і після 
організаційного періоду може наступити період конфліктів.  

Такий стан виникає внаслідок стабілізації неформальних груп, їх намагань 
утверджувати себе, встановлювати різноманітні норми, мотиви поведінки, а також як 
результат протидії обраному активу. Діти в цей період відчувають подвійний вплив: з 
одного боку, цінності, норми, установки колективу, що формується, а з іншого – тієї 
групи, до якої вони належать. Ці протиріччя можливо перебороти за умови чітко 
визначеної, захоплюючої для всіх груп перспективи, яка збагачує зміст діяльності загону. 
Групи об ‘єднуються для досягнення поставленої мети, діти усвідомлюють себе частиною 
всього колективу – загону. Відбувається переоцінка цінностей, вагомим стає те, що 
сприяє загальному успіху; надається допомога оточуючим; діти проявляють 
товариськість, взаємодопомогу, вимогливість, підвищується статус тих дітей, які діють в 
інтересах колективу. Такий стан колективу називають станом морально-вольового 
напруження, зумовленого прагненням його членів реалізувати конкретні завдання.  

Цільовою спрямованістю вожатого є перетворення колективу на інструмент 
цілеспрямованого формування відповідних якостей особистості у дітей, що складають 
даний колектив (загін).  
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Педагогічні завдання загального характеру: 
 

− створення умов для організації виховної, розвивальної та оздоровчої діяльності і 
спілкування дітей, що сприяє формуванню соціальне цінних відносин у колективі, 
позитивного ставлення до інших дітей, явищ дійсності, людей, один до одного, 
колективу;  

− розвиток і єднання колективу загону, здатного впливати на особистість дитини;  
− створення умов для реалізації особистості кожної дитини.  

Завдання з оздоровлення дітей, забезпечення охорони їх життя та здоров‘я: 
• виховувати свідоме ставлення до зміцнення власного здоров‘я;  

 

• продовжити виховання свідомого ставлення до режиму дня, виконання правил 
особистої гігієни;   

• забезпечити систематичні заняття дітей фізичною культурою і спортом;  

• забезпечити виконання вихованцями заходів з охорони життя та здоров‘я;  
 

• забезпечити чергування фізичних, емоційних навантажень протягом дня і всього 
періоду, виконання режиму дня;   

• забезпечити виконання рекомендацій лікаря дітьми, які потребують медичної 
допомоги.   

Умовою успішного цілеспрямування є конкретизація загальних завдань залежно від 
індивідуальних, вікових, психічних особливостей, виявлених у дітей в організаційний 
період, ураховуючи стан колективу, специфіку зміни тощо. 

Завдання з інформаційного забезпечення виховного процесу:  
✓ цілеспрямоване вивчення колективу з метою збирання діагностичної інформації (психічний 

стан дітей у колективі, завдання згуртування колективу, стосунки слідкування у колективі); 
 

 

✓ збирання оперативної інформації для проведення конкретної колективної та індивідуальної 
діяльності дітей; 

 

Умови для забезпечення вирішення завдань виховної діяльності в основний період: 
➢ суспільно корисна спрямованість справ; 

 

➢ творчий підхід до змісту й організації справ; 
 

 

➢ забезпечення єдності, взаємозв‘язку виховних завдань в організації кожної справи; 
  

➢ різноманітність видів діяльності, добровільність вибору справ, можливість кожного задовольнити 
особисті потреби; 

  

➢ логічність і послідовність справ залежно від стану сформованості колективу; 
 

➢ збільшення обсягу й інтенсивності загальних справ наприкінці основного періоду; 
 

➢ встановлення контактів з колективами інших загонів; 
 

➢ поєднання колективних і групових форм організації справ; 
 

➢ наявність улюбленої справи загону; 
 

➢ змагання; 
 

➢ організація діяльності через актив. 
 

Зміст педагогічного втручання в діяльність дітей в основний період:  
• на основі аналізу морально-психологічного стану передбачати критичні ситуації й 

окреслити конкретні заходи щодо їх усунення;   

• викликати в колективі стан незадоволення роз‘єднаністю, поділом дітей та 
антагоністичні групи (при їх наявності);   

• виносити протиріччя міжособистісних взаємин на рівень офіційної громадської 
думки;   

• розкривати особистість кожного члена колективу з позиції суспільної моралі;  
 

• домагатись єдності оцінок, думок у колективі щодо основних питань його 
життєдіяльності [11].   

У період морально-вольового напруження, пов‘язаного з виконанням загальних 
завдань колективу, необхідно:   

− викликати позитивні переживання, пов‘язані із здійсненням суспільно значущих 
цілей і завдань;   

− викликати бажання жити згідно із соціально цінними нормами;  
 
35 



− створювати реальні можливості для успіхів у діяльності, підкреслювати значення 
досягнутих результатів;   

− змінювати організаційну структуру колективу;  

− керувати розвитком ініціативи й самодіяльності дітей;  
− надавати їм більшої самостійності;  
− спрямовувати пошук, спосіб дії;  
− підтримувати атмосферу творчості, сприяти цьому;  

− оцінювати  ситуацію  та  її  можливі  наслідки,  обирати  найдоцільнішу  форму  

педагогічного втручання.  
Великого значення в основний період набуває особистість вихователя (вожатого), 

його вміння проявляти знання, творчі здібності, обирати належний ступінь педагогічного 
втручання в організацію колективної діяльності. У період прихованих конфліктів функція 
вожатого – арбітражна, у період морально-вольової напруженості він виступає 
помічником дітей.  

Методи роботи в основний період: колективна суспільно корисна діяльність; 
доручення; змагання; гра; заохочення; переконання; вимоги. 

Рекомендовані види й організаційні форми діяльності:  
✓ конкурси, огляди, змагання з різних видів діяльності, які сприяють самовизначенню 

загонів; що проявляють перші колективні емоції, першу спільну радість; 
 

 

✓ справи комплексного характеру (День миру, День пам‘яті, операція «Наш друг – 
природа», «День милосердя»); 

 
 

✓ організаційно-громадська діяльність: колективне планування діяльності загону, 
дружини, збір з планування роботи, організація справ, участь у роботі творчих 
груп, ради справ; 

 
 

✓ трудові справи, самообслуговування, чергування в їдальні, на території табору, 
благоустрій території. 

 
 

2.3. Підсумковий (заключний) період зміни. Мета: підведення підсумків спільної 
діяльності упродовж зміни.  

Завдання:  
1. Підбити підсумки роботи за зміну, визначивши позитивні й негативні моменти 

роботи.   
2. Дати оцінку діяльності тимчасово створених мікрогруп у ході підготовки і 

виконання КТС.   
3. Діагностувати розвиток міжособистісних стосунків, механізмів, що лежать в основі 

їх формування, особистих інтересів школярів.   
4. Визначити перспективи подальшого застосування школярами знань, навичок, 

умінь, набутих у таборі.   
В основі роботи цього періоду лежать традиції табору, розвиток 

доброзичливого ставлення до людей.  
Завдання педагога-організатора:   

➢
 визначити перспективи росту кожного члена загону;   
➢

 домагатися того, щоб дитина свою ініціативу у таборі реалізовувала через ті справи, які дійсно були б 
їй близькими, знайомими та цікавими.  

Колектив перетворюється на інструмент індивідуального розвитку кожного з його 
членів, коригування особистісного соціального досвіду, розвитку творчої ініціативи. 
Прагнення до самовиховання, самопізнання, підготовка до майбутньої діяльності у школі 
стає домінуючими мотивами діяльності дітей. Кожен упевнений у своїх силах, вірить в 
успіх, займає активну позицію у колективі, на фоні високого рівня вимогливості один до 
одного, панує взаєморозуміння , одностайність в оцінках, доброзичливість, турбота. 
Ефективною є діяльність органів самоврядування, зростає самостійність активу з його 
добровільними помічниками. 

Цілі педагогів у підсумковий період:  
▪ надати кожному вихованцю можливість пізнати себе, свої можливості через колектив; 
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▪ допомогти осмислити і закріпити навички, набуті в таборі; 
  

▪ зацікавити дітей перспективою самовиховання; 
 

▪ підготувати дітей до від‘їзду; 
  

▪ підготувати табір до наступної зміни; 
 

▪ особлива увага – охороні життя та здоров‘я дітей; 
 

▪ проаналізувати досягнутий рівень розвитку колективу [11]. 
 

Для вирішення поставлених завдань організовується колективна діяльність дітей:  
✓ діяльність інтелектуально-морального змісту, що завершує велику підготовчу роботу як у загоні, так і 

в таборі у цілому; виставки, вечори; 
 

 

✓ діяльність, спрямована на підбиття підсумків перебування дітей у закладі, підсумкові збори в 
загоні, таборі; визначається внесок кожного у загальну справу; проводиться нагородження, 
відзначення подарунками; 

  

✓ діяльність, спрямована на перевірку і закріплення набутих в таборі моральних якостей, знань, 
умінь, навичок – огляди знань і вмінь, конференції на тему «Чого я навчився в таборі?», 
готуються накази для дітей наступної зміни; 

  

✓ діяльність, що спрямовується на самопізнання і саморозвиток. 
 

Підводячи підсумки закінчення оздоровчої зміни, вихователям необхідно: 
➢ проаналізувати участь кожної дитини у заходах, які проводились; 

 

➢ зробити аналіз проведених справ; 
 

 

➢ організувати прибирання території оздоровчого закладу, підготовку спальних корпусів 
до зустрічі дітей наступної зміни. Можна провести акції: «Зустрічаємо друзів», 
«Година самообслуговування», «Акція веселої мітли» тощо. Варто застерегти від того, 
щоб останній день перебування у таборі не перетворювався у постійне прибирання: 
проведіть його у формі веселих змагань, гри; 

  

➢ організувати від‘їзд дітей [11]. 
 

Позиція вихователя (вожатого): 
✓ старший друг, порадник, довірена особа підлітка; 

 

✓ педагог, що аналізує результати своєї праці. 
  

Зміст коригування діяльності дітей: 
 

• спрямовувати у разі необхідності аналіз діяльності колективу;   
• допомагати робити висновки;   
• створювати умови для педагогічного впливу на кожного члена колективу.  

Основні методи роботи вихователя (вожатого): переконання (бесіда, диспут);  
формування досвіду моральної поведінки (доручення, вимоги колективу до особистості); 
організація суспільно корисної діяльності; доручення; стимулювання і корекція 
діяльності дітей.  

Обов’язковим є аналіз заключного періоду в щоденнику спостережень 
(щоденнику вожатого). 

Отже,  вся  робота  педагога-організатора  повинна  будуватися  за  певною 
системою:  
▪ постановка виховних завдань у відповідності з індивідуальними особливостями школярів і метою 

виховання; 
 

▪ організація повсякденної діяльності; 
 

 

▪ детальний відбір форм і методів, які б дозволяли реалізовувати поставлені завдання; 
  

▪ постійне врахування тих змін, котрі відбуваються в дитячому об‘єднанні і характері окремих дітей; 
 

 

▪ глибокий аналіз всієї виховної діяльності й висунення нових виховних завдань на основі проведеного 
аналізу; 

  

▪ систематична особиста самоосвіта. 
 

 

В цілому педагогу оздоровчого закладу необхідно організувати життєдіяльність 
дітей так, щоб кожний день перебування тут був для них святом, яке залишиться у пам‘яті 
на все життя.  
 

3. Поняття про робочий план-сітку (план-мережу). 
 
37 



Важливим моментом у організації праці педагога- організатора є складання ним 
робочого плану-сітки (плану-мережі), який повинен бути спрямований на організаційне і 
методичне забезпечення виховного процесу. В ньому знаходить своє відображення і 
педагогічне керівництво дитячим самоврядуванням, і участь педагога-організатора в 
творчих групах, і план його самоосвіти. 

Зразок плану-сітки.  
Для прикладу познайомимося з планом-мережею загону «Лідер», у якому кожен 

день був присвячений певному виду роботи.  
День приїзду, день знайомства, день ввічливості, день спортивних звитяг, день 

охайності, день сміху, «тет-а-тет», день здоров‘я, день туризму, день музики, день театру, 
день мистецтва, день рідного міста, день кохання, день допитливих, день милосердя, день 
Батьківщини, міс та лицар табору, «всі ми прагнемо краси», день відкритих дверей, день 
прощання. (З одним із прикладів плану-сітки діяльності загону можна ознайомитись у 
ДОДАТКУ 11). 
 

4. Особистий план роботи педагога-організатора. 
Особисті плани роботи повинні бути у всіх членів педагогічного колективу: в  

начальника табору, старшого педагога-організатора, загонових педагогів-організаторів та 
вихователів, у вчителя фізичного виховання, музичного керівника, лікаря, керівників 
гуртків.  

Особистий план педагога-організатора – це не план роботи табору загалом і не 
відтворення загонового плану. В особистому плані педагога-організатора передбачаються 
форми і методи проведення тієї чи іншої справи, кінцевий результат і послідовність 
роботи із загоном, з групою дітей чи окремо з кимось із членів загону. Передбачається все 
те, що потрібно зробити, щоб забезпечити виконання плану-сітки, щоб життя дітей під 
час літньої зміни було яскравим, змістовним і повчальним. Відмічається в особистому 
плані педагога- організатора й те, до чого готується загін, яку літературу чи гру 
рекомендуємо дітям, з ким плануємо поговорити, що перевірити і кому допомогти. 

Фрагменти планів роботи педагогів-організаторів.  
Фрагмент 1. Для організаційного періоду зміни необхідно створити: «Штаб 

зустрічі» (з табличками для швидкого розподілу на загони); «Кабінет Айболита» – збір 
медичних довідок, медогляд; «Довідкове бюро» – відповіді на різноманітні запитання, 
плакати з адресою табору, маршрутами до нього, звернення до батьків, дітей з порадами, 
жартівливими побажаннями; «Радіовузол» – веселі програми на адресу батьків і дітей, 
оголошення, інформація: «Бюро добрих послуг» – де у випадку необхідності можна взяти 
голку, нитку, олівці, фарби, папір тощо. 

Розпорядок дня. 
8.0 – підйом. 8.10 – ранкова гімнастика. 8.30 – ранковий туалет. 9.00 – сніданок.   

9.30 – прибирання кімнат і території. 10.00-12.00 – загонові справи: вибір активу, пісні, 
назви загону, емблеми, проведення колективної розвідки добрих справ, накреслення 
загонового плану, готуються пропозиції до загальнотабірного плану. 12.00 – екскурсія до 
лісу. Бесіда «Що ви знаєте про лікарські рослини?». 14.00 – обід. 14.30 – сон. 15.30 – 
випуск першого номера загонової стіннівки. 16.30 – підвечірок. 17.00 – підготовка до 
відкриття табірної зміни (шикування, форма, рапорт). 19.00 – обговорення і прийняття 
норм і правил життя колективу («Закон точності», «Закон кордону», «Закон друга», 
«Закон моря, річки»). 20.00 – вечеря. 20.30 – вечір знайомств «Будемо знайомі, будемо 
товаришувати». 21.30 – підготовка до сну. 22.00 – відбій.   

Фрагмент 2.   
8.0 – підйом. 8.10-8.30 – ходіння по росі, обтирання вологим рушником, ранкова   

зарядка. 8.30 – ранковий туалет. Полоскання горла холодною водою, елементарне 
знайомство з методом П.К.Іванова). 9.00 – сніданок. 9.30 – прибирання території.  

10.00-12.00 – ерудит-лото (роздати учасникам по 10 запитань з історії козацтва. На 
кожну відповідь підготувати по 4 варіанти. Мета: перевірити знання, розвивати 
кмітливість, тренувати пам‘ять, мислення). 
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1. Коли в історії вперше згадуються українські козаки? (в XI ст.; в 1654 р.; в XIV ст.; у  
1918 р.?)   

2. Кого в Україні величали козаком? (розбійника-волоцюгу; кріпака; вільного чоловіка, 
безстрашного лицаря; багатого вельможу?)   

3. Де знаходилася козацька Січ? (за дніпровськими порогами; в причорноморських степах; 
на Дунаї; на Кримському півострові?)  

4. Як називалося місце, де жили козаки? (мазанка, намет, землянка, курінь?)   
5. Хто був першим козацьким гетьманом? (Б.Хмельницький, Д.Байда-Вишневецький; 

І.Мазепа; П. Сагайдачний?)   
6. Кого на Січі називали джурою? (слугу; вартового; помічника, учня, майбутнього козака; 

кінного воїна?)   
7. Чому на Січі не було жінок? (на Січі все підпорядковувалося вимогам війни; вважалося 

поганою прикметою; козакам заборонялося одружуватися; традиція не дозволяла жінкам 
брати зброю до рук?)   

8. Що таке «козацькі маяки»? (кращі козацькі лицарі; грамота; світловий телеграф; 
козацький роз‘їзд?)  

9. Як називалися козацькі судна? (галери; чайки; пироги; фрегати).  
10. Хто зруйнував Січ?   

12.00-14.00 – пісенно-фольклорна спартакіада. (Мета: познайомитися з піснями 
рідного краю, провести конкурс на «кращого виконавця», «кращого байкаря», «кращого 
вигадника», «кращого знавця текстів», розповісти про жанровий поділ пісень 
(гайдамацькі, стрілецькі)).  

14.00 – обід. 14.30 – сон. 15.30-16.30 – операція «Квітник» – посадка квітів на 
території загону. 16.30 – підвечірок. 17.00 – 19.00 – підготовка до свята наступного дня.  

19.00-20.00 – «Козацька естафета» (На I-му етапі кожен отримує надуту кульку, яку 
на тарілочці потрібно донести до другого етапу; II-й етап – отримує карту з умовними 
позначеннями, розібравшись в якій, дійде до III-го етапу; III-й – проходження певної 
дистанції в мішку; IV-й – одержаний м‘яч підбивають головою, доходячи до певного 
позначення; V-й – півострів «Казковий » – ваші дії, думки, побажання, вміння; VI-й – етап 
силових вправ: гиря, перекладина ...; VII-й – смачний етап). 

20.0 – вечеря. 20.30 – дискотека. 21.30 – підготовка до сну – вечірній туалет.  
22.1 – відбій.  
 

5. План-щоденник як одна з форм особистого плану педагога-організатора; їх 
різновиди.  

Особисті плани, за бажанням, можуть бути планами-щоденниками, де, крім 
плану роботи на день, можуть бути зроблені записи спостережень, аналіз роботи, успіхів 
і невдач. Використовуючи метод спостереження, педагог-організатор помічає всі етапи 
організації, проведення справи: від задуму (розподіл завдань, обов‘язків, підготовка 
справи, початок, хід, завершення, аналіз) до практичного втілення, водночас фіксуючи 
позицію кожного учасника справи – вихователя, школярів інших загонів, працівників 
табору, що залучалися до проведення спільної справи. Результати спостереження можна 
подати в таблиці: 
 

Етапи підготовки Позиція учнів Позиція педагога, 
справи  вихователя, інших 

Задум Активно включилися в Стимулювати 
 роботу А., К., М.; активність, ініціативу 
 не вмішуються В., З. учнів В. та З. тощо 

 
Для педагога-організатора важливим є методично правильно спостерігати і 

фіксувати прояви ставлення учнів один до одного. Засобом такої фіксації й слугує 
щоденник. Ще А.С.Макаренко у праці «Методика організації виховного процесу» 
зазначав, що хороший вихователь повинен обов‘язково вести щоденник своєї роботи, в 
якому записувати окремі спостереження за вихованцями, випадки, які характеризують ту 
чи іншу особу, бесіди з нею, бачити рух вихованця вперед, аналізувати явища, кризи або 
переломні моменти, які бувають у всіх дітей у різному віці. Це допомагає вчасно 
втрутитися на тому чи іншому етапі процесу підготовки чи проведення заходу,  
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здійснити корекцію самої діяльності чи стосунків учасників заходу, або допомогти 
вихованцям усвідомити окремі норми чи реалізувати свої здібності з максимальною 
користю для колективу. Таким чином, педагогічний щоденник – це результат творчості і 
майстерності, це роздуми, творчий звіт. Він вчить не лише організовувати час, а й 
міркувати, аналізувати. Щоденник – це ще й робочий документ, у якому педагог-
організатор планує свою організаторську і педагогічну діяльність, діяльність свого 
загону, розкриває сутність зроблених справ, проводить аналіз кожного дня, робить 
висновки, накреслює перспективи.  

Контроль за веденням щоденника педагогом-організатором здійснюють старший 
педагог-організатор і методист; вони ж надають вожатому (вихователю) необхідну 
допомогу.  

Щоденник – це своєрідна скринька майстерності, заглядати в яку необхідно 
кожного дня, щоб, працюючи, міркуючи, занотовуючи щось важливе, плекати завтрашню 
перемогу. 

Щоденник педагога-організатора може складатися з таких розділів: 
1.  Список  членів  загону  за  формою:  прізвище,  ім‘я,  дата  народження,  клас, 

№ школи, хоббі, доручення в школі, відомості про сім‘ю, домашня адреса.   
2. Виховні завдання загону на зміну, де враховується специфіка зміни, її 

особливості, вік, індивідуальні особливості дітей.   
3. План-мережа роботи на зміну.  
4. План роботи загону за формою:  

 
План роботи на день Діяльність педагога- Аналіз, висновки 

 організатора  

   

   
 

5. Психолого-педагогічна характеристика загону (необхідно відмітити ті зміни, що 
відбулися в загоні, як пройшла робота з набуття учнями навичок, умінь).   

6. Звіт про роботу за зміну (дати оцінку діяльності за зміну відобразити, що 
особливо турбувало в житті загону, чи вдалося вирішити накреслені на зміну завдання. 
/Якщо так, то яким чином; якщо ні, то чому?/).   

Детальніше зупинимося на 1-му розділі щоденника педагога організатора. 
Необхідно розписати по годинах конкретно детальний план роботи загону на день; 
намітити роботу творчих груп (об‘єднань), роботу гуртків (якщо є), як іде підготовка до 
загальнотабірних чи загонових справ тощо.   

У розділі «Діяльність педагога-організатора» планується вся діяльність педагога-
організатора по годинах: що і як буде робитися сьогодні, над чим поміркувати, що 
проводити, з ким провести бесіду, куди піти, що перечитати, а також записуються більш 
деталізовані питання, справи, які вимагають термінового вирішення.   

У розділі третьому – необхідно аналізувати накреслені завдання та ступінь їх 
виконання (чи співпадали результати і намічені цілі, чи відповідали форми і методи 
завданням). Тут же педагогові-організаторові необхідно визначити свої наступні кроки у 
роботі з загоном і дати оцінку своєї діяльності.  
 

6. Оптимальні умови для забезпечення ефективності планування роботи 
педагога-організатора.  

Важливим моментом у організації праці педагога-організатора є аналіз діяльності, 
який дозволяє найбільш оптимально визначити ефективність виконаної роботи.  

Одним з видів такого аналізу є співбесіда з педагогом-організатором перед зміною 
та після її закінчення. Педагог-організатор повинен вміло проаналізувати хід виконання 
педагогічних завдань, детально діагностувати рівень зростання дитячого об‘єднання, 
яким він керував, ріст своєї педагогічної майстерності.  

Наступною формою аналізу є п’ятихвилинки, які поділяються на тематичні й 
оперативні. Тематичні п‘ятихвилинки розглядають питання удосконалення методики 
роботи органів учнівського самоврядування, аналізують проведення і підготовку 
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спільних творчих справ з точки зору вирішення виховних завдань, певних рекомендацій. 
Готуючись до п‘ятихвилинки, педагог-організатор може скористатися записами в 
робочому плані, щоденником, провести аналіз роботи зі своїм загоном, органами 
самоврядування, творчими групами; матеріалами для звіту можуть бути також 
відвідування спільних творчих справ, вечірніх вогників тощо.  

Важливою є й освіта педагога-організатора. Окрім названих форм, що суттєво 
впливають на ріст педагогічної майстерності працівника літнього табору, потрібно 
виділити: методичні заняття; самоосвіту; взаємовідвідування загонових і табірних 
заходів.  

Всі вищеперераховані структурні елементи й складають систему організації праці 
педагога-організатора. 
 

7. Створення стабільних та тимчасових органів учнівського керівництва в 
умовах табірного літа.  

У таборі поряд зі стабільним органами учнівського керівництва педагог-організатор 
повинен створювати тимчасові, яких до життя покликає конкретна справа. Їх структура, 
взаємозалежність, зв‘язок із самодіяльними політичними організаціями залежать від 
складності, об‘єкту, тривалості дії, напряму роботи загону, табору на певний період. 
Тимчасові органи учнівського управління є домінуючими на період спільної творчої 
справи і таким чином допомагають визначити і встановити стосунки між дітьми в цей 
період.  

Підпорядкованість одній конкретній меті робить виховну роботу результативною, 
цілісною, а коли в організації різноманітної діяльності кожен учень несе відповідальність 
за виконання маленької частини від загального наміченого, то це сприяє прискоренню 
процесу формування у дітей товариськості, співучасті. Сама позиція педагога-
організатора в конкретній спільній творчій справі допомагає формувати певні традиції в 
таборі, зміні, загоні; вчить наставника бути виконавцем, спільно творити з дітьми.  

Педагог-організатор не просто планує виховну роботу з дітьми на певний період, а 
повинен прагнути залучити школярів до спільної цікавої взаємопошукової роботи, яка 
сприяла б і відпочинку, і загартуванню, і оздоровленню, і мала б також навчальну мету. 
Ця робота має певні етапи, які повинні бути обов‘язково виконаними. Етапи можуть бути 
пов ‘язані з початком, кінцем зміни, датами національного календаря, релігійними 
святами, традиціями, реальними подіями сьогодення, а також включати в себе всі 
елементи виховної роботи.  

Класичними видами колективно-формуючої діяльності є: трудова, пошукова, 
краєзнавча робота, туризм. Сприяють доброму згуртуванню школярів і культурно-масові 
заходи.  

Життя загону визначається націленістю і реалізацією змісту роботи, що відповідає 
інтересам більшості дітей. Планування її, пошук шляхів виконання, відбір змінних 
організаторів, визначення виконавців, періодична звітність про результати, аналіз 
діяльності та внеску кожного учня у виконання спільної творчої справи, формування 
громадської думки – ось база для створення учнівського самоуправління в таборі. 
Відповідно до обставин, діти є одночасно і організаторами, і виконавцями.  

Для досягнення проміжного чи поетапного результату, педагог-організатор може 
запропонувати тимчасові творчі групи, об‘єднання з різною кількістю учасників. 
Різнобічна за змістом колективна діяльність забезпечує збагачення досвіду діяльності 
школяра, значно впливає на їх поведінку. Такий підхід допомагає позитивно вирішити 
ряд педагогічних завдань: діти вчаться самостійно планувати роботу, знаходити 
діяльність, що відповідає їх інтересам, нахилам, здібностям, можливостям тощо 
(зауважимо, що ця діяльність обов‘язково повинна мати громадський характер, конкретну 
спрямованість). Таким чином, відбувається демократизація стосунків, йде реальний 
зв‘язок слова і діла, організації, керівництва і виконання. 
 

8. Форми залучення дітей до планування виховної роботи у таборі. 
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Формами залучення дітей до планування виховної роботи в таборі можуть бути: 
конкурс «Краща пропозиція»; проведення опитування «Ваша думка», «Що я можу 
зробити?»; анкетування «Хочу, щоб було так»; розвідка цікавих справ.  

Найцікавіші пропозиції дітей знаходять своє відображення в плані роботи на зміну. 
План роботи затверджується на зборі загону відкритим голосуванням. Планування роботи 
педагога-організатора буде ефективним лише в тому випадку, коли він 
дотримуватиметься ряду вимог щодо планування виховної роботи загалом та 
конкретних методичних порад: 
 

• забезпечуватиме на практиці єдність мети і завдань, змісту і форм виховної 
діяльності колективу;   

• враховуватиме своєрідність роботи загонів, табору;   
• підтримуватиме ініціативу школярів.   

У деяких таборах практикується ведення щоденника табору, в якому школярі 
відображають основні події у житті загону: трудові справи, спортивні досягнення, участь 
у конкурсах тощо. За ведення табірної чи загонової сторінки в такому щоденнику 
відповідає літописець, який залучає школярів: художників, дописувачів, 
фотокореспондентів.   

Крім загонового, табірного щоденника, члени загону за бажанням та існуючими 
традиціями, враховуючи матеріальну базу табору, дружини, можуть видавати стіннівки; 
бажаним є оформлення загонового кутка. Зміст загонового кутка включає: назву загону; 
девіз; примовку; емблему; загонову пісню; план роботи загону за зміну; змінні рубрики: 
«Сьогодні в загоні», «Рада табору (загону) вирішила», «Наші маяки», «Дякуємо батькам 
за виховання», «Гордимося» тощо.   

Виховний вплив стіннівки на школярів не повинен обмежуватись лише змістом чи 
формою викладу матеріалу. Вона, як «лакмусовий папірець», реагує, виявляє і формує 
думку в тимчасово створеному осередку школярів. Їй належить виховувати вже самим 
фактом залучення учнів до роботи над газетою. Найоптимальніша періодичність виходу 
стіннівки за зміну: 4-5 разів; кількість матеріалів також не повинна перевищувати 4-5. Для 
цього можливо скористатись змінним (двох-трьох) редакційним складом колегій 
(кореспондентів, фотографів, художників, редакторів).   

Вимоги до створення стіннівки:   
• естетична привабливість, тобто газета повинна привертати увагу до себе, збирати 

читачів, користуватися попитом серед дітей;   
• статті та ілюстрації повинні подаватися у відповідності з вимогою: актуальний, 

важливий матеріал розміщується лівіше, що зумовлено особливістю нашого методу 
читання;   

• передова стаття – невелика за розміром, але довільної форми: коротка замітка, лист-
звернення, кореспонденція, репортаж, звіт, інтерв‘ю;  

• вдале фото, ілюстрації, шаржі – доповнюють мовні засоби опису ситуацій;   
• критичні замітки слід писати, дотримуючись максимальної об‘єктивності; жанри 

подання матеріалу можуть бути різними: гуморески, фейлетони, шаржі, казки, 
загадки, карикатури, фотозвинувачення;   

• назва стіннівки повинна бути чіткою, одночасно лаконічною й оригінальною, 
розміщувати її необхідно у лівому кутку, під назвою газети зазначається, чиїм 
органом вона є, вказується її номер, дата і періодичність виходу. В правому кутку   
подається список тих, хто готував газету до випуску, членів редколегії; можливе 
подання інформації про зміст наступного номера.  

Таким чином, в умовах табірного літа педагогу-організатору, вихователю необхідно 
вміти володіти технологією планування виховної роботи, щоб забезпечити 
налагодження радісного взаємного спілкування й пізнання. 
 

Заняття № 3.  
ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ З ДІТЬМИ РІЗНОГО ВІКУ В 
УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ. 

ПЛАН.  
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1. Вікові особливості дітей у дитячому оздоровчому таборі та виховні завдання в 
роботі з ними.   

2. Дитячі та юнацькі організації та рухи, що діють на території України, їх місце у 
виховній роботі табору.  

 
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ:  

1. Афанасьев С.П., Коморин С.В., Тимонин А.И. Что делать с детьми в загородном 
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2. Білоусова В.О. Етика взаємин у шкільному колективі. – К., 1984.   
3. Веселкова республіка. Координаційна рада спілки піонерських організацій України. 

Методичне видання. – Київ, 1993.   
4. Гаманин О.С., Матвеев В.Ф. Пионерское лето в вопросах и ответах. – М.: Молодая 

гвардия, 1984. –127 с.   
5. Дитячі та юнацькі організації України. Витоки. Газета освітян Київщини. – 1992. – 3 

жовтня.   
6. Евгений Фалеев В какие цвета окрашена смена // Вожатый. – 1990. – Март. – С. 31-33.   
7. Інформаційно-методичний збірник матеріалів щодо оздоровлення та відпочинку дітей 

в Україні / Упорядники: Кияниця З.П., Смирнова М.О., Чеботарьова Н.О., Король 
М.Ю./ – К.: Поліграфцентр «ТАТ», 2002. – С. 109-121.   

8. Каширин В. Неизбежен ли конфликт? – К., 1994.  
9. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. – Минск, 1984.  
10. Кон И.С. Какими они себя видят. – М.., 1975.  
11. Конвенція ООН про права дитини. – К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.   
12. Кузнєцов А.М. Дитячий оздоровчий табір: психологічний аспект діяльності: 

Навчальний посібник. – Кіровоград, 2004. – 128 с.   
13. Кузнєцов А.М. Процес адаптації та його перебіг в умовах тимчасового дитячого 

колективу. – Кіровоград, 1997.   
14. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. Старшеклассникам об основах организационной 

работы. – М., 1981.   
15. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – М., 1988.  
16. Мудрик А.В. Общение школьников. – М., 1987.   
17. Педагогічна практика в оздоровчих таборах: Метод. посібник / А.С.Бик, 

А.А.Кендюхова та інші. – Кіровоград: КДПІ, 1992. – С. 5-7; 52-60.   
18. Рядом и чуть впереди / Сост. А.М Панов, Г.П.Чубарова. – М.: Молодая гвардия,  

1980. – 143 с.  
19. Скотт Д.Н. Конфликты, пути их преодоления. – К., 1991.   
20. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навчальний посібник. – К.: 

«Центр загальної літератури», 2004. – С. 247-357.   
21. Честных Ю.Л. Открыть человека. – М., 1991.  
22. Честных Ю.Л. Путь к сердцу ученика. – М., 1989.  
23. Шацкий С.Т. Бодрая жизнь. Пед. соч. в 4 т. – Т.І. – М., 1981.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:  
1. Розробити вікторину, конкурс пізнавальної спрямованості для дітей певного 

вікового періоду (молодшого, середнього, старшого шкільного).  
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  
Мета практичного заняття – акцентувати увагу студентів на особливостях розвитку 

дітей кожної вікової групи (формування психічних процесів, фізіологічні зміни, 
провідний вид діяльності, соціальний статус), окреслити виховні завдання в роботі з 
молодшими школярами, підлітками, старшокласниками, а також показати шляхи 
ефективної взаємодії вожатого (вихователя) зі школярами в процесі організації спільної 
життєдіяльності загону. Надати інформацію про наявні дитячі та юнацькі громадські 
організації та рухи, показати їх загальну спрямованість та особливості здійснюваної 
програми. 
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1. Вікові особливості дітей у дитячому оздоровчому таборі та виховні завдання  
в роботі з ними.   

Виховна робота у дитячому оздоровчому закладі повинна бути реальна з точки зору 
наявних засобів і сил (матеріальних, фінансових, творчих тощо). У першу чергу, слід 
враховувати традиції і можливості закладу, рівень підготовки педагогічного колективу; 
бажання, інтереси дітей і батьків, а також досвід, накопичений кращими вітчизняними та 
зарубіжними оздоровчими закладами.  

Виховний процес у дитячих оздоровчих закладах здійснюється за сприятливих 
умов природного, соціального оточення. Саме тому дитячий відпочинок повинен бути 
активним, наповненим глибоким змістом і суспільно-корисною направленістю. 
Суспільно-корисна праця здебільшого пов ‘язана з наведенням порядку і чистоти на 
території закладу ( щоденне прибирання території, кімнат, пляжу), проведенням операцій 
«Затишок», «Табір – мій дім, і я господар у ньому». Щоденна фізична зарядка, залучення 
до різноманітних заходів на свіжому повітрі знімає фізичну та моральну втому, 
накопичену під час навчання у школі протягом року, зміцнює нервову та м‘язову системи 
дітей та підлітків.  

Разом з тим, під час роботи з дітьми в оздоровчому закладі варто відмовитися від 
надмірного захоплення масовими заходами, які не орієнтовані на особистість окремої 
дитини, перевантажені фальшивою емоційністю, заорганізованістю , до того ж, 
потребують тривалої підготовки, авторитарного примусу, ігнорування прав і свобод 
дитини, ведуть до штучного звуження соціального і територіального простору 
(недостатнє використання можливостей дитячого закладу, природних особливостей). Не 
можна проводити заходи, що не викликають зацікавленості у дітей; недопустимо 
захоплюватися формальними видами і формами діяльності, де слова розходяться із 
справою; не слід допускати неправильного розподілу функціональних обов‘язків 
педагогів-організаторів, методистів, вихователів, що створює напружений ритм роботи 
усього педагогічного колективу дитячого закладу.  

Щоб виховний процес у оздоровчому закладі був змістовним, цікавим, а, головне, 
не нашкодив дитині, важливо, аби вихователь не лише знав індивідуальні особливості 
дитини, але й глибоко розумів і грамотно використовував психологічні закономірності 
функціонування і розвитку особистості. Вихователь має володіти дійсно науковими 
знаннями про природу і закономірності розвитку особистості, адже в будь-якій 
психологічній закономірності відбивається спосіб керування певним явищем, або ж 
спосіб виникнення чи становлення цього явища. Тобто, чим глибше і всебічно вихователь 
оволодіє знаннями про загальні психічні закономірності функціонування і розвитку 
особистості вихованців, тим ефективніше він зможе управляти ними, тим змістовнішою і 
результативнішою буде виховна робота у оздоровчому закладі. Врахування вікових і 
психічних особливостей розвитку дитини дозволяє вихователю гнучко коригувати зміст, 
методи та форми виховної роботи з дітьми, не змінюючи при цьому загальну стратегію 
виховання.  

З огляду на це подаємо систему загальних і вікових особистісних закономірностей як 
орієнтовну основу виховання дітей та підлітків у дитячому оздоровчому закладі. 

Молодший шкільний вік (6-10 років).  
Незаперечно, що надзвичайно важливою умовою ефективності виховної роботи є 

врахування вікових особливостей вихованців. Тому перед тим, як почати окреслювати 
особливості діяльності молодших школярів в ДОТ, ми спробуємо дати загальну 
психологічну характеристику особливостей дітей цієї вікової групи.  

У молодшому шкільному віці відбуваються істоті зміни у психіці дитини і 
виникають такі новоутворення.  
▪ Довільність – уміння свідомо висувати мету дії, шукати і знаходити засоби ЇЇ досягнення, долаючи 

труднощі і перешкоди. 
 

 

▪ Внутрішній план дії – здатність обирати і співставляти варіанти дії, планувати їх порядок і засоби 
реалізації. 

  

▪ Рефлексія – вміння начебто збоку розглядати і оцінювати власні думки і дії [20]. 
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Значного розвитку зазнають пізнавальні процеси молодших школярів. Посилюється 
питома вага словесно-логічного запам‘ятовування в порівнянні з наочно-образним. 
Зміцнюється увага, хоча у дітей 6-8 років вона ще недостатньо стійка, у багатьох учнів її 
вистачає тільки на 30-35 хвилин сприйняття матеріалу. Удосконалюється відтворююча 
уява, так необхідна у навчальній діяльності. Найбільший шлях розвитку проходить 
мислення дітей. Відбувається поступовий перехід від наочно-образного до абстрактного 
мислення. Учні 9-10 років вже здатні до досить складних удосконалень, прийомів 
класифікації предметів, обґрунтованого доведення, дедуктивних умовиводів.  

Молодші школярі здебільшого відзначаються допитливістю і широкими, хоч і 
нестійкими інтересами, їх цікавлять явища природи, факти з різних галузей знань.  

Розглянемо основні особистісні зміни у молодших школярів. У цьому віці 
відбувається засвоєння моральних норм і правил поведінки. Моральні ідеї, які висловлює 
вчитель: доброти, чесності, співчутливості до людей, допомоги літнім людям, позитивно 
сприймаються учнями і викликають у них бажання поводитися відповідним чином (але 
від бажання до вчинку ще чимала відстань). Громадські доручення приваблюють 
молодших школярів, і вони охоче за них беруться, але, якщо доручення постійно не 
контролюються, учням не вистачає самодисципліни, аби продовжити їх виконання.  

Прагнення до самоствердження ще не займає в мотивації поведінки молодших 
школярів такого місця, як у середніх і старших класах, але саме в цьому віці формуються 
звичні внутрігрупові ролі, впевненість чи невпевненість у собі, почуття власної цінності, 
тобто те, що буде визначати їхнє майбутнє самоствердження.  

Характер ще тільки формується, його риси відзначаються суперечливістю та 
нестійкістю. Позитивні вікові риси: співчутливість, допитливість, безпосередність, 
довірливість. Відбувається розвиток почуття обов‘язку, коли мотив обов‘язку переважає 
мотив задоволення. Характерною є наслідуваність, яку потрібно правильно 
використовувати.  

Дуже виразно постає темперамент, який з віком більшою мірою маскується 
звичними формами поведінки. Дуже помітна імпульсивність – схильність діяти під 
впливом безпосередніх імпульсів та спонукань без достатнього обміркування.  

Досить типовою є загальна недостатність волі, її твердості, тривалості вольових 
зусиль. Проявом неповноцінності волі постає також примхливість та впертість, що 
формуються у хибних умовах виховання.  

Ставлення дітей один до одного та їхня самооцінка значною мірою визначається 
педагогом. Учні 6-7 р. і частково 8 років ретельно слідкують за виконанням вимог вчителя 
(вожатого) своїми товаришами і у випадках невиконання скаржаться дорослому, при 
цьому один на одного не ображаються. Десь у 9-10 років вони починають обговорювати 
вчинки між собою і прислухатися до громадської думки. Скарги починають 
розцінюватися як набріхування. Формується «товариський кодекс», прагнення будь що 
приховувати провини товаришів. Це свідчить про те, що в цьому віці діти не тільки 
засвоюють моральні вимоги учителя, але й починають створювати власні норми 
поведінки, причому вимоги товаришів часом мають більший вплив. Молодші учні 
люблять спілкуватися один з одним і разом проводити час, проте їхнє товаришування 
здебільшого ще не має міцного і особистісного характеру. Товариш найчастіше 
приваблює їх як співучасник в ігровій діяльності.  

У порівнянні з пізнішим, підлітковим віком, особистісна сфера молодшого 
школяра відзначається відносною цілісністю і гармонійністю. Протиріччя між 
педагогічними вимогами і власною поведінкою ще не викликають у нього небажаного 
психологічного захисту: негативізму, скептицизму, недовіри до дорослих тощо. Діти 
можуть ображатися на критику з боку дорослого, виявляти полохливість і впертість, але 
це не руйнує їхньої віри у мудрість педагога та його авторитет.   

У цілому молодші школярі відзначаються позитивною спрямованістю інтересів і 
сприятливим формуванням позитивних установок і звичок поведінки, але їх моральні 
погляди ще не стали переконаннями, не мають достатньо узагальненого характеру.  
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Молодший школяр не завжди чітко розуміє: моральний принцип, згідно з яким треба 
діяти, проте сформовані у попередні роки моральні уявлення підказують йому, що є 
добрим, а що поганим, і тому, роблячи щось недозволене, він часто пережинає сором, 
каяття або страх.  

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, можна сформулювати 
основні завдання виховної роботи з ними.  

1. Виховувати в учнів гуманні риси особистості шляхом формування миролюбних 
уявлень, поглядів і, особливо, звичок поведінки.   

2. Розвивати у дітей всебічні пізнавальні інтереси і таким шляхом сприяти збагаченню 
їхніх духовних потреб.   

3. Формувати риси дисциплінованості, зібраності і ретельності, що допоможе учням 
надбати навички ефективної навчальної праці.   

4. Допомагати кожному учневі знайти власну сферу самоствердження в учнівській 
групі [20].   
Тепер на основі такої загальної психологічної характеристики спробуємо показати   

особливості взаємодії з молодшими школярами вже безпосередньо під час літнього 
відпочинку в ДОТ.  

Учні 6 -10 років — наймолодші в таборі. Багато з них вперше відпочивають у 
оздоровчому закладі. Деякі діти важко переживають розлучення з близькими, сім‘єю, 
друзями, складно звикають до колективу, розпорядку в таборі. При організації 
різноманітної діяльності необхідно пам‘ятати, що молодші школярі відрізняються 
значною імпульсивністю та нестриманістю. Для успішного формування дитячого 
колективу важливо, щоб у перші дні перебування дітей в таборі були створені ланки 
(групи) загону. Ланки організовуються в перші дні приїзду дітей в табір. Якщо в загоні 
об‘єднані учні 1-4 класів, то ланки комплектуються за віком (ланка дітей 1 кл. і т.д.), при 
цьому кількісний склад ланки 5-7 дітей. Важливо знати, що при розподілі на групи 
необхідно враховувати побажання дітей, їхні інтереси, симпатії. Кожна ланка обирає собі 
назву [17].  

Яскраво вираженим у цей період є прагнення дітей до активної діяльності, до нових 
ролей у колективі (що іноді випереджає їх можливості). Тому вони завжди охоче 
відгукуються на пропозиції і справи вихователів. Водночас, активне бажання діяти 
поєднується із невмінням розрахувати свої сили, правильно оцінити власні можливості. 
Молодші учні можуть легко захопитись певною справою і, не закінчивши її, розпочати 
іншу. Саме тому доручення для них повинні бути нетривалими, періодично змінюватися, 
а вихователь повинен уважно і прискіпливо провести інструктаж і проконтролювати 
виконання. Педагогічно дуже шкідливо залишити без реакції вихователя будь -яку 
невиконану справу, оскільки в результаті у дітей формується безвідповідальне ставлення 
до своїх обов‘язків.  

Особливість сучасних молодших учнів – їх демократичність у стосунках із вожатим 
(вихователем), мимовільність поведінки; «потрібно», «не можна», «виконай до кінця» – 
все це сприймається ними лише за дуже великої настирливості вихователя. Ще одна 
особливість – їхня контактність: діти надзвичайно швидко знайомляться і активно 
взаємодіють між собою; легко відгукуються на колективні дії.  

Характерною особливістю молодших школярів є їх рухливість, життєрадісність: 
вони постійно бігають, стрибають, їм важко всидіти на місці – тому заняття повинні бути 
короткочасними, бо вони довго не можуть зосереджувати увагу на будь-якому предметі. 
Необхідно наголосити, що авторитет дорослого вихователя (вожатого) для них дуже 
високий. Поряд з цим, молодші учні – великі формалісти і консерватори, якщо це 
стосується поведінки і вчинків їх товаришів. Вихователь повинен проявити педагогічний 
такт, терпіння, не поспішаючи із висновками.  

Організовуючи виховний процес з учнями молодшого віку, не можна забувати про 
те, що вони спілкуються з ровесниками переважно у процесі гри, а також у зв ‘язку з тією 
діяльністю, якою займаються (робота в гуртках, колекціонування тощо). В цьому віці 
охоче грають у рухливі ігри, але ще і в предметні, дидактичні, творчі, ігри-змагання. 
Вожатий повинен виховувати у дітей почуття товаришування, турботи один про одного, 
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вчити кожного виконувати різноманітні доручення, розвивати навички самостійності, 
взаємодопомоги; організувати пізнання малюками навколишнього світу, поглиблювати 
уяву про нашу дійсність, про рідний край, розповідати, як живуть інші народи . Характер 
доручень при цьому – переважно виконавський (лідер, прес-центр, ЧіП – чистота і 
порядок та інші). Наодинці вони займаються чимось конкретним: читають, малюють. 
Навіть мрії їх виключно конкретні – про ляльку Барбі, тетріси, плейєри, роликові ковзани. 
Як правило, молодші учні спілкуються у групах, склад яких дуже несталий – залежно від 
справи, гри або від зміни настрою та інтересів. На їхні симпатії і ставлення до ровесників 
значно впливають оцінка й думка вожатого. З дорослими вони спілкуються багато, 
довірливо і чекають від них допомоги, співпраці і розуміння.  

Діти цього віку відзначаються підвищеною емоційністю, швидкою стомлюваністю 
і переключенням уваги; вразливістю, активністю та схильністю до наслідування. Літо 
розширює можливості для розвитку пізнавальних інтересів і навичок самостійної дії у 
дітей через ігрову діяльність. Тому життєдіяльність цих дітей у літньому оздоровчому 
закладі повинна пронизуватися грою, у тому числі – з ускладненими правилами, 
максимально наближеною до реальної життєвої ситуації.  

Урахування вікових особливостей молодших учнів, а також умов літніх оздоровчих 
таборів під час виховної роботи з ними дозволяє:  

1. Створити колектив загону, звертаючи особливу увагу на розвиток дитячого 
самоврядування, формування у молодших учнів організаторських умінь (виконання 
трудових, творчих, завдань і доручень уміння звітувати про них групою; уміння 
бути керівником нескладних загальних справ тощо).   

2. Залучити кожного вихованця до діяльності через систему доручень, зміст яких 
суттєво змінюється, порівняно з тими, що діти мають у загальноосвітньому 
навчальному закладі.   

3. Навчити працювати разом, доводити розпочату справу до кінця, набути навичок 
самообслуговування.   

4. Прищепити дітям санітарно-гігієнічні навички, норми і правила здорового способу 
життя, культуру здоров‘я.   

5. Розвивати волю, виховувати дисциплінованість при виконанні режимних моментів.   
6. Виховувати доброзичливість, повагу, товариськість у ставленні до інших людей; 

заохочувати їх допитливість, розвивати естетичні почуття і творчі здібності; 
плекати любов до свого народу, Батьківщини, природи.   
Вирішити ці завдання допоможуть різноманітні форми виховної роботи, серед яких 

чільне місце посідають ігри, конкурси, подорожі, святкові заходи. 
Середній шкільний вік (11-13 років).  

Завдання виховної роботи з учнями середньої ланки визначаються їх віковими 
психологічними особливостями, тому спочатку розглянемо найважливіші з них.  

Рушійними силами психічного розвитку у підлітковому віці постають суперечності 
між новими потребами дітей та можливостями їх задоволення; підвищеними фізичними 
та інтелектуальними можливостями та усталеними формами стосунків з дорослими; між 
зростаючими вимогами до підлітків та деякими звичними, невідповідними формами їх 
поведінки [20].  

Інтелектуальний розвиток підлітків сягає нового ступеню. Формується здатність 
більш складного аналітико-синтетичного сприйняття предметів та явищ, воно стає 
довільним, послідовним і всебічним. Пам ‘ять і увага стають переважно довільними, 
зростає швидкість запам‘ятовування і вміст пам‘яті. Увага поступово стає 
післядовільною, але у деяких підлітків вона буває вибірковою, вони уважні там, де їм 
цікаво. В основному закінчується формування абстрактного мислення, зростає його 
критичність. Підлітки прагнуть мати власну думку. Вдосконалюється здатність не тільки 
до відтворюючої, але й до творчої уяви.  

У підлітковому віці спостерігається певна стабілізація і визначеність основних 
особистісних якостей, що дозволяє говорити про формування рис характеру підлітків, а 
також ознаки спрямованості особистості. Значно розвивається сфера моральної 
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свідомості, починають складатися відносно стійкі моральні погляди, судження, оцінки. 
Моральні уявлення підлітків бувають досить автономними від норм дорослих. Там, де 
вони не співпадають, підлітки часто орієнтуються на мораль своєї вікової групи.  

Найбільш помітним процесом є формування самосвідомості, тобто образу самого 
себе і самооцінки. У підлітковому віці відбувається немовби вибух потреби в 
самоствердженні. Потяг до позитивної самооцінки стає таким сильним, що він часом 
робить поведінку підлітка зовсім нелогічною. В цей час виникають протиріччя між 
потребою у високій самооцінці і низькою оцінкою з боку дорослих. Таке протистояння 
одержало назву «афекту неадекватності» [20]. Саме цей «афект» стоїть майже за всіма 
проявами недисциплінованості підлітків.  

Та ж сама потреба в самоствердженні викликає нове ставлення підлітків до групи 
товаришів, найчастіше однолітків. Думка групи та її оцінка стає для підлітків (не всіх, 
звичайно, але дуже багатьох) важливішою за думку і оцінку дорослих. Підліткові 
потрібно бути в групі, навіть якщо він не користується в ній безперечним авторитетом. 
Недарма багато хто з психологів вважає провідною діяльністю підлітків не навчання, не 
гру і не працю, а саме спілкування.  

Поведінка підлітків все більш визначається «товариським кодексом», який наказує 
перш за все зберігати вірність товаришам і не зраджувати їх (найтяжчим злочином серед 
підлітків є поскаржитися дорослому один на одного, цей вчинок розцінюється як 
«сексотство» чи «зрада») [20]. З «товариським кодексом » пов‘язана і відома підліткова 
агресивність хлопців. Вони вступають до конфлікту з будь-якого приводу, постійно готові 
до сутички, часто вживають грубі слова. Як правило, для звертання один до одного 
підлітки утворюють грубуваті і спотворені форми ім‘ я або прізвища. Нормальні, а тим 
більш ввічливі звернення здаються їм примітивними і штучними. Відбувається певне 
колекціонування всіляких «крутих» виразів.  

Іншим найважливішим явищем психології підлітків є початок формування 
моральної свідомості, тобто уявлень і переконань щодо людських відносин.  

У підлітковому віці діти починають замислюватись над моральними і морально-
політичними проблемами і формувати певне власне ставлення до них. Так, у зв‘язку із 
зростанням потреби у самоствердженні в групі стає емоційно насиченим поняття 
«дружба». Дружба підлітків у порівнянні з молодшими школярами більш Індивідуально 
мотивована і стійка.  

Треба зазначити, що у підлітків (здебільшого у хлопців) існує ряд хибних уявлень 
або стереотипів взаємин, які є наслідком їхнього потягу до самоствердження і 
«товариського кодексу». Найбільш помітне з таких уявлень – необхідність позиції сили в 
стосунках з іншими людьми. Цей еталон включає поведінку, яку на початку дев‘яностих 
років почали називати «крутою», тобто задерикуватість, різкість виразів і інтонацій. 
Отже, досить поширеною серед підлітків є позитивна оцінка грубуватості і різкості та 
зневажливе ставлення до ввічливості і тактовності.  

Таким чином, психологія підлітків являє собою досить складне і суперечливе 
утворення. З одного боку, зростають інтелектуальні можливості, життєвий досвід, 
формується моральний світогляд, що ґрунтується на позитивних переконаннях. З іншого 
боку, суперечності зростання, недоліки педагогічної культури батьків і педагогів 
зумовлюють появу «афекту неадекватності», який, використовуючи «товариський 
кодекс», призводить до хибної орієнтації на позицію сили. 

Отже, завдання виховної роботи з підлітками можна сформулювати таким чином.  
1. Формування гуманного морального світогляду, тобто переконань у цінності 

миролюбності, доброзичливості, поступливості, ввічливості, подолання орієнтації 
на позицію сили.   

2. Розвиток сучасного політичного і наукового світогляду вихованців, потреби в 
знаннях, уявлень про сучасні професії, потреби в естетичному розвитку і 
фізичному вдосконаленні.   

3. Згуртування колективу навколо цікавої і корисної діяльності, можливо ширший 
розвиток у цій діяльності стосунків відповідальної залежності і попередження 
укорінювання хибного варіанту «товариського кодексу».  
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4. Попередження «афекту неадекватності» шляхом допомоги у корисному 
самоствердженні кожного учня [20].  
Беручи за основу цю психологічну характеристику спробуємо більш детально 

показати особливості налагодження взаємодії з учнями 11-13 років вже безпосередньо в 
дитячому оздоровчому таборі.  

Підлітковий вік (11-13 років) – це період активності, енергійності, захопленості; 
час великих задумів і великих справ. Вже нагромаджено певний досвід колективної 
діяльності, досить розвинене почуття відповідальності, вміння ставити мету і свідомо її 
досягати; сформовано відповідні організаторські вміння і навички, розширюється 
діапазон інтересів, що впливає на розвиток ініціативи, творчості. У цьому віці дитина 
починає проявляти інтерес до громадського життя, намагається розібратись у потоці 
інформації, виробити власну точку зору.  

У віці 11-13 років авторитет дорослих значно знижується. Для підлітка 
найважливішою стала оцінка його однолітками, для нього важливе ставлення товаришів. 
Тому педагогічні працівники, враховуючи цю вікову особливість, не повинні нав‘язувати 
дитині свої думки, рішення, а, навпаки, дати змогу підліткам самостійно впевнитися у 
правильності чи помилковості власних суджень і оцінок. З іншого боку, необхідно 
допомогти дітям задовольнити потребу в спілкуванні з однолітками, спрямувавши його 
на позитивні дії та вчинки. Тому дуже важливо, щоб в загоні проходили збори, на яких 
обговорювалося не тільки те, що і як робить учень, а і який він, тобто давалася 
характеристика його моральної вихованості.   

Враховуючи, що для більшості дітей цього віку характерною є підвищена 
тривожність, нервова збудливість, в оздоровчому закладі необхідно створити умови 
психічного комфорту, «розкомплектованості», допомогти у самопізнанні, саморозумінні 
власних здібностей і потреб; навчити підлітків дивитися на себе очима товаришів; 
викликати у них бажання і прагнення до самовдосконалення, самостійного визначення 
напрямків самокорекції. У цей період важливо допомогти дитині пізнати свої слабкі та 
сильні сторони, накреслити програму та реальні шляхи до самовираження. Нерідко, щоб 
звернути на себе увагу, вони можуть проявляти впертість, свавілля, йти на пряме 
порушення дисципліни.   

Це вік інтенсивного формування особистості, світогляду, переконань, ідеалів, 
моральних якостей. Діти цього віку здатні самі планувати свою діяльність, самостійно 
розподіляти доручення, перевіряти їх, постійно аналізувати діяльність і давати 
об‘єктивну характеристику результатам роботи всього загону, кожного його члена. 
Необхідно використовувати природне оточення табору, розвивати інтерес до природи, 
залучати до спостережень природних явищ, вивчати рослинний і тваринний світи, вчити 
бачити красу поля, неба, річки. Тут можливі: спілкування про флору та фауну даної 
місцевості, похід на зустріч сходу сонця, екскурсія «Слухаємо голоси лісу, поля, річки», 
вечір «Музика, поезія та природа» [17] та ін.   

Характерною особливістю підлітків є концепція-установка на змагання, виграш, на 
досягнення колективного успіху.   

Збагачення дітей цього віку моральними нормами спілкування – безконфліктність, 
повага до думок і дій інших, розуміння і визнання – відбувається, насамперед, на прикладі 
старшого друга – вожатого, вихователя. Головна умова набуття підлітками відповідних 
якостей – демократичний стиль керівництва колективом і його роботою. Навчання дітей 
спілкування може відбуватися і в процесі організації колективних творчих справ, і під час 
виконання доручень, вільного спілкування з дітьми.   

Кращий метод виховання підлітка – задушевна розмова, проникнення у його 
внутрішній світ, повага до його особистості, сприйняття його критики дій дорослих. 
Заборони і покарання спричиняють озлобленість і злість у підлітка, бажання помститися 
за приниження.   

У підлітковому віці з‘являється гостра потреба у еротичному партнері. 
Інтенсивність цієї потреби викликається не природною необхідністю, а, швидше, 
процесом самоутвердження особистості. Водночас, у цей період загостюється віковий  
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антагонізм між статями, який виражається у глузуванні дівчаток над хлопчиками (або 
навпаки); інколи стосунки можуть стати ворожими. Вихователь повинен знати, що 
хлопчики і дівчатка по-різному ставляться до загальних справ, приймають чи не 
приймають певні форми і методи виховання. Ці відмінності найбільш гостро 
відчуваються у віці 11-12 років, коли хлопчики виявляють незадоволення там, де дівчатка 
почувають себе чудово. Наприклад, хлопчики не сприймають словесного характеру 
багатьох справ (наприклад, бесід), тоді як дівчаткам вони подобаються. Хлопчики 
прагнуть до конкретних справ, де вони можуть проявити свої вміння, силу, вправність.  

На особливу увагу заслуговують моральні аспекти статевого виховання при 
співпраці хлопчиків і дівчаток у загальній роботі. Дуже важливо при цьому правильно 
організувати розподіл обов‘язків, особливо в трудових справах, спорті, туристичному 
поході; допомогти хлопчикам проявити увагу, турботу про дівчаток.  

Урахування вікових особливостей дозволяє обґрунтовано сформулювати виховні 
завдання роботи з підлітками в умовах літнього оздоровчого закладу: 

▪ розвиток ініціативи і самостійності; 
 

▪ розвиток нових, більш високих пізнавальних інтересів і потреб; 
 

▪ виховання організаторських умінь, відповідальності за доручену справу; 
 

▪ формування морального ідеалу; 
 

 

▪ навчання етики, правил спілкування з однолітками, представниками протилежної статі, з дорослими. 
 

Старший шкільний вік (14-16 років).  
Розглянемо вікові психологічні особливості старших підлітків, які дозволять 

сформувати завдання виховної роботи з ними.  
Старший шкільний вік – вік переходу до дорослості. Здебільшого повністю 

завершується статеве дозрівання. За своїм фізичним станом і зовнішнім виглядом 
старшокласники наближаються до дорослих.  

Значна частина учнів повністю оволодіває своїми пізнавальними процесами: 
сприйняттям, увагою, пам‘яттю, уявою, мисленням, підпорядковуючи їх завданням 
діяльності. Увага все частіше стає післядовільною. Ще більше зростає роль словесно-
логічного запам‘ятовування. Дослівне заучування непопулярне, учні користуються планами, 
схемами, конспектами. У мисленевій діяльності спостерігається високий рівень узагальнення 
і абстрагування, схильність до причинного пояснення явищ, аргументування, доведення, 
зв‘язування матеріалу в систему. Вдосконалюється мова, збільшується словниковий запас. 
Старшокласники прагнуть до самостійності суджень, не схильні довіряти авторитетам, часом 
переоцінюють свої можливості і виявляють критиканство.  

В юнацькому віці виразно постає потреба у формуванні світогляду, тобто розумінні 
закономірностей оточуючого світу і створенні системи поглядів. Важливою частиною 
світогляду є моральні переконання. Старшокласники прагнуть самостійно розібратися у 
моральних проблемах і не люблять, коли дорослі пропонують їм готові і категоричні 
формулювання. У багатьох старшокласників є прагнення до чесного життя, 
самовдосконалення, служіння суспільству – це те, що називають юнацьким романтизмом. 
Проте ці прагнення часто мають поверховий характер і в реальному житті поєднуються з 
вузьким практицизмом і навіть безпринципністю. Старшокласники часом з подивом 
виявляють, що в них уживаються мрійність і практицизм, альтруїзм та егоїзм, переоцінка 
власної особистості і самоприниження, різкість і сором‘язливість, відвертість і 
скритність, високі моральні прагнення і досить прозаїчні спонукання.  

Зростання інтелектуальних і фізичних можливостей старшокласників визначає 
найбільш помітну рису їхньої поведінки – прагнення до самоствердження. Ним мотивуються 
в залежності від умов сімейного виховання і успіхів як позитивні, так і негативні вчинки 
старшокласників. Позитивні форми самоствердження полягають у досягненнях в навчанні, 
спорті, мистецтві тощо. Негативне самоствердження найчастіше здійснюється через 
дотримання норм юнацької субкультури (сукупність манер поведінки певної категорії юнаків 
та дівчат). «Субкультурні » підлітки дуже прагнуть відрізнятися від дорослих, що 
породжується протестом проти їхніх вимог. Так з‘являються манери, в 
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яких відчувається виклик дорослим: гучний сміх, хриплі голоси, розв‘язні рухи тощо, 
стиль одягу, що протиставляється дорослому. Особливу роль відіграє жаргон, в якому 
переважають грубуваті слова та вирази. Все це служить немовби муром, який відгороджує 
юнаків від дорослого світу з повчаннями, вимогами, заборонами. Дух вільнолюбства, 
здається, пронизує юнацьку субкультуру.  

Отже, психологія старших підлітків відзначається суперечливими явищами. З 
одного боку – вростання інтелектуальної і моральної зрілості, пошуки світогляду, 
спрямованість на майбутнє, юнацький романтизм, довіра до авторитетних дорослих. З 
іншого боку – тенденції негативізму, який виступає у вигляді юнацької субкультури з її 
небезпечним ухилом у бік зневаги до моралі.  

Особливо неприємним явищем у роботі з учнями цього віку стають педагогічні 
конфлікти. З одного боку, підвищене почуття власної гідності старших підлітків викликає 
у конфліктних ситуаціях бурхливу емоційну реакцію, з іншого – вони критичніше 
ставляться до дорослих , відзначають їх недоліки, достатньо володіють захистом у 
конфлікті і тому сутички з ними є досить болісними. Особливо необхідно відзначити як 
недолік педагогічного спілкування зі школярами в цьому віці такі прояви нетактовності, 
як привселюдні образи учнів, вторгнення у світ особистих стосунків юнаків та дівчат, 
вимоги у формі крику та погроз, зловживання відвертістю вихованців, настирна цікавість 
до особистого життя учнів, негативна оцінка інших людей у присутності учнів.  

Виходячи з вікових особливостей старших підлітків, можна висунути такі основні 
завдання виховної роботи з ними.  

1. Допомога у формуванні світогляду і життєвої позиції, орієнтованої на чесність, 
працьовитість, самостійність, миролюбність, поступливість.   

2. Підготовка до майбутнього вибору професії і сімейного життя, виконання 
громадських обов‘язків.   

3. Продовження формування орієнтації на гуманну поведінку через усвідомлення 
мотивів власних вчинків і уникнення неконструктивного психологічного захисту. 
Враховуючи наявну психологічну характеристику окреслимо специфіку   

налагодження взаємодії з учнями 14-16 років вже безпосередньо в дитячому оздоровчому 
таборі.  

Учні старшого шкільного віку – з ними працювати нелегко. Це період активної 
індивідуалізації, коли загострено переживається прагнення до самоствердження, 
проявляється спрямованість особистості, у якій концентруються ставлення старшого 
підлітка до оточуючої дійсності, до інших людей і до самого себе. У ранній юності 
спрямованість особистості, головна її установка полягає, насамперед, у самовизначенні, 
у виборі свого життєвого шляху. Важливою рисою психічного розвитку виявляється 
формування самоповаги, яка базується на самооцінці і самовихованні; у цей період 
актуальною стає позиція «не такий, як всі».  

Головним завданням вихователя, який працює з учнями цієї вікової групи, є 
контролювати бажання персоналізуватися, об‘єктивно визначити можливості, з тим, щоб 
допомоги вихованцю обрати правильний шлях, підтримати його активність і коригувати 
спрямованість особистості.  

Старші підлітки наполегливо шукають сферу, де можна відбутися як особистість. 
У них спостерігається підвищення рівня самоаналізу, активізуються спроби самостійно 
розібратися у собі.  

На відміну від молодших, старші підлітки прагнуть зайняти певне місце в 
колективі, домогтися визнання і схвалення, але можуть і протиставити себе колективу 
однолітків, що пояснюється змінами, які відбуваються у свідомості підлітка: погляди, 
оцінки починають складатися у певну систему, він може встановлювати зв‘язки між 
окремими явищами, вчинками людей, їхніми моральними якостями.  

Старші підлітки починають логічно мислити, намагаються узагальнювати отримані 
відомості, прагнуть мати свою уяву про природу, суспільство, взаємостосунки людей, 
товаришів. Свою точку зору вони здатні відстоювати завзято і палко, вступати в 
суперечку не тільки з однолітками, але й з дорослими. В таких випадках вожатому треба 
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діяти силою логіки, особистою впевненістю. Для дітей цього віку характерне 
самоствердження, прагнення до самостійності. Однак їх життєвий досвід ще недостатній, 
рівень знань – невисокий, тому їм важко розібратись у тій конкретній ситуації, дати 
правильну оцінку фактами реального життя. Звідси – однобічність, прямолінійність, 
максималізм, а, інколи, й критиканство у судженнях. У зв ‘язку з цим особливого 
значення у виховній роботі набуває моральне виховання, розгляд і обговорення 
суспільних проблем.  

Інтереси старших підлітків не лише розширюються, поглиблюються, а й 
диференціюються. Досить чітко визначається улюблений вид заняття, справи, читацькі 
інтереси тощо. Старші підлітки оцінюють себе, головним чином, з орієнтацією на своє 
майбутнє.  

У сфері спілкування школярі 14-16 років надають перевагу малим групам друзів. 
Їм ще цікаво говорити про щось конкретне, але вже приваблюють теми абстрактні 
(дружба, кохання, справедливість, честь), проблеми взаємовідносин статей, суспільні 
проблеми. Вони особливо поціновують думку однолітків і друзів старшого віку. 
Складнішими й багатограннішими стають відносини підлітків і дорослих; вони 
ображаються і протестують, коли обмежують їхню самостійність, контролюють, не 
рахуються з їхніми інтересами, думками. У цьому, насамперед, проявляється «почуття 
дорослості» – психологічне новоутворення в особистості старшого підлітка. 
Залишаючись на самоті, вони займаються конкретною справою, але вже значну частину 
часу присвячують роздумам про себе, про оточуючу дійсність.  

Особливої уваги потребує питання вікових особливостей стосунків хлопчиків і 
дівчаток. У цей період антагонізм у стосунках між статтями поступово замінюється 
симпатією; виникають перші спроби познайомитися, зблизитися; формується особливий 
потяг хлопчиків і дівчаток один до одного.  

Саме тому так важливо посилити морально -статеве виховання дітей і підлітків, і 
особливо у дитячих оздоровчих закладах, за умов, коли діти знаходяться поза щоденним 
впливом і увагою батьків.  

Про статеві взаємостосунки учні нерідко отримують перекручену, вульгарну 
інформацію (переважно, через спілкування з однолітками чи старшими товаришами на 
вулиці). Негативний вплив, на психіку неповнолітніх справляє порнографія, різного роду 
кіно- та телепродукція на еротичну тематику, в основному, закордонного виробництва. 
Відлуння західної сексуальної революції змінює ставлення старших підлітків до власної 
статевої поведінки: спостерігається зниження вікового періоду першого статевого 
контакту (підлітки рано розпочинають статеве життя), підвищення сексуальної 
активності, зростання кількості статевих партнерів, що призводить до погіршення 
психічного, репродуктивного здоров‘я, небажаної підліткової вагітності.  

Викликає занепокоєння поширеність гінекологічних захворювань серед дівчаток-
підлітків та високий рівень захворювань, які передаються статевим шляхом. Значних 
ускладнень, як фізичних, так і соціально-психологічних, завдають пологи у жінок 
наймолодшого віку (11-14 років).  

На загальний стан здоров‘я дітей і підлітків негативно впливає вживання алкоголю, 
наркогенних і психотропних речовин, статева нестриманість, що є ознакою різкого 
зниження культури поведінки та нездорового способу життя.  

В умовах поширення дошлюбних статевих зв‘язків, необізнаності із засобами 
запобігання вагітності та догляду за своїм здоров‘ям, особливої гостроти набувають 
питання підготовки підлітків і молоді до створення в майбутньому власної сім‘ї, 
виховання власних дітей, відповідального батьківства і безпечного материнства. 
Гостропроблемними наслідками не лише особистісного, але й соціального значення, 
обертається легковажне ставлення до шлюбу та створення сім‘ї. В Україні все ще 
відбувається зниження кількості зареєстрованих шлюбів та зростання кількості 
розлучень.  

Тому при організації та проведенні статевого виховання необхідно, насамперед, 
враховувати вікові особливості, прискорений статевий розвиток вихованців, поширення 
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негативних тенденцій у молодіжному середовищі (статева розпуста, проституція та 
злочинність на статевому ґрунті).  

Найінтенсивнішу виховну роботу слід проводити з дівчатками-підлітками, організм 
яких дозріває швидше, ніж у їхніх однолітків-хлопців.  

Виняткове значення має формування у хлопців і дівчат почуття відповідальності за 
власні дії. Вони мають усвідомити, що розпочате у підлітковому віці статеве життя може 
зашкодити здоров‘ю, стати причиною майбутніх трагедій.  

Організовуючи виховну роботу в загоні (групі) старших підлітків в умовах літнього 
оздоровчого закладу, особливо необхідно звертати увагу на використання таких видів 
діяльності, які б цікавили хлопчиків і дівчаток; створювати такі умови, за яких 
керівництво цією діяльністю з перших днів створення загону (групи) здійснюють як 
хлопчики, так і дівчатка; вміло використовувати силу перших і слабкість других. 
Вихователь повинен пам‘ятати, що там, де формується дружній колектив хлопчиків і 
дівчаток, яких об‘єднує почуття взаємної поваги, довіри, доброзичливості, не знайдеться 
місця для статевої розпусти, неповаги, образам, приниженню.  

Виховні завдання зі старшими підлітками в умовах літнього оздоровчого закладу 
зосереджуються на вирішенні таких завдань:  
✓ виховання доброти, вміння сприймати і розуміти іншого, піклуватися про оточуючих; 

  

✓ розвиток естетичних смаків і почуттів, сприймання прекрасного у природі, мистецтві й, особливо, у 
стосунках між людьми (хлопчиками і дівчатками); 

 
 

✓ створення атмосфери, в якій старші підлітки знаходяться у позиції організаторів, 
допомагають іншим у самореалізації; підтримувати їхню активність, коригувати 
спрямованість особистості старших підлітків; виховувати мовну та етичну культури 
ведення суперечок. 

  

З метою залучення підлітків до вирішення цікавих справ в оздоровчому закладі 
створюються центри спілкування: центри за інтересами, спортивні та туристичні секції, 
гуртки художньої, технічної творчості тощо.   

Як свідчить практика, віковий підхід та врахування психічних особливостей 
розвитку дітей в умовах літнього оздоровчого закладу допомагає ефективно вирішувати 
різноманітні завдання виховної діяльності.  
 

2. Дитячі та юнацькі організації та рухи, що діють на території України, їх місце 
у виховній роботі табору.  

Педагогіку XX століття неможливо уявити без дитячих та юнацьких організацій та 
рухів. Вони надають можливість задовольняти потреби особистості у товаришуванні та 
грі, формувати позитивні особистісні риси, корисні вміння та навички. Дитячі та юнацькі 
організації є найбільш ефективним інструментом втілення принципу паралельної дії. В 
1990 роках в Україні створено або відновлено декілька дитячих та юнацьких організацій, 
які знаходяться в стані становлення і розвитку.  

Взагалі дитячі (молодіжні) громадські організації – об‘єднання громадян віком від 
6 до 14 (молодіжні від 14 до 28) років, метою яких є діяльність, спрямована на реалізацію 
та захист прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів. 

З урахуванням головних напрямів діяльності їх поділяють на шість груп.  
1. Молодіжні  організації,  зорієнтовані  на  вирішення  політичних  проблем.   

Найвідоміші серед них Молоді республіканці України, Об‘єднання демократичної 
української молоді (ОДУМ), Соціалістичний конгрес молоді, Спілка українського 
студентства (СУС), Асоціація молодих українських політологів і політиків та інші.   

2. Молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем. Цю групу 
становлять Спілка молодіжних організації України (СМОУ), Українська 
республіканська рада молодих учених і спеціалістів, Палата молодих підприємців 
України та інші.   

3. Молодіжні   організації,   що   займаються   вивченням   історії,   фольклору,   
етнографії народів України. До цієї групи належать «Товариство Лева», 
товариство «Щире братство», Молодіжне товариство «Кіш» та інші.   
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4. Молодіжні благодійницькі організації. Найпомітніші серед них 
Південноукраїнське благодійне товариство «Молодь за милосердя», Асоціація 
молодіжних пошукових об‘єднань України «Обеліск», Молодіжне благодійне 
товариство «Гуманіст» та інші.   

5. Релігійні молодіжні організації. Цю групу представляють Всеукраїнське 
православне молодіжне Братство ім. Петра Могили, Комітет української 
католицької молоді (КУКМ) та інші.   

6. Дитячі та юнацькі організації та рухи. З поміж інших своєю активністю 
виокремлюються Українська скаутська організація «Пласт», спілка піонерських 
організацій України (СПОУ), Спілка української молоді (СУМ), Українське 
дитячо-юнацьке товариство «СІЧ», дитячо-юнацька козача організація «Джура», 
дитячо-юнацька організація «Курінь», національно-патріотичні освітньо-  
молодіжні товариства «Сокільський доріст» та інші.  

Ми зупинимось на розгляді таких дитячих та юнацьких організацій та рухів, 
діяльність яких найширше представлена в роботі дитячих оздоровчих таборів. Більшість 
із таких організацій (зазначені в пункті шостому) заявляють про свою позаполітичність. 
Їх виховна система спрямована, в основному, на формування умінь і навичок у дітей та 
підлітків, пов‘язаних з природою (життя в таборі, туризм, екологічне виховання), із 
зміцненням здоров‘я (фізична підготовка), вихованням шанобливого ставлення до сім‘ї, 
любові до рідного краю, держави (сімейне виховання, життя в суспільстві).  

СПОУ – спілка піонерських організацій України. Ця організація залишила назву 
піонерської, але за своєю програмою і характером вона не є спадкоємницею своєї 
радянської попередниці, хоча є правонаступником республіканської піонерської 
організації України. Вона не має політичної забарвленості, не орієнтується на якісь 
політичні партії. Основною метою діяльності Спілки є «захист прав та інтересів своїх 
членів, об‘єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей 
підростаючого покоління». Її девіз: «За батьківщину, добро і справедливість!». СПОУ 
вважає своїм завданням виховання у дітей любові до свого краю і народу, вивчення 
минулого України, збереження народних традицій, формування віри в себе, поваги до 
старших, своїх рідних і близьких, піклування про молодших, миролюбності, 
працьовитості, милосердя. Керується у своїй діяльності принципами: єдність слова і діла, 
честі і совісті, дружби і товариськості, турботи і милосердя. 

Зміст діяльності СПОУ відображено у програмі «Я – родина – Батьківщина».  
«Я» – це програма самопізнання та самовдосконалення. Піонер повинен знати, як 

розвивати свої здібності і фізичні можливості, ефективно використовувати вільний час, 
правильно оцінювати себе, дбати про зовнішній вигляд. Програма включає вміння бути 
чемним, гостинним, привітним товариським, піклуватися про власне здоров‘я і 
загартовувати себе фізично, стежити за своїм зовнішнім виглядом.  

«Родина» – передбачає знання свого родоводу, родинних традицій і свят, сімейного 
побуту, правил сімейних відносин. Піонер оволодіває вмінням записувати спогади, вести 
родовід, шукати історичний матеріал, підтримувати і примножувати сімейні звичаї, 
традиції і свята, цікавитися сімейною економікою, допомагати батькам у вихованні 
молодших членів сім‘ї.  

Напрям «Батьківщина» потребує від піонера знання історії своєї місцевості, 
географічних та економічних особливостей свого краю, його обрядовості та фольклору. 
Він повинен вміти збирати історичний матеріал, пропагувати народні традиції, виявляти 
екологічну активність, сприяти відродженню рідної мови, зберігати пам‘ятники історії і 
культури.  

Галстук піонера має сім кольорів веселки, що символізує життєрадісність і 
мальовничість дитинства. Ці кольори використовуються для назв семи орієнтирів 
конкретних справ гри «Піонер – значить перший».  

Червоний – «Червона калина». Тут пропонуються такі справи, як створення 
«Бабусиної світлиці», збірки фольклорних творів та історичних даних про своє місто або 
село «Чиста криниця», проведення фольклорного свята «Червона калина». 
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Оранжевий – «Лідер». Кожен піонер повинен взяти на себе ініціативу у проведенні 
певної цікавої справи.  

Жовтий – «Берегиня». В цьому напрямку передбачаються справи для зміцнення 
сім‘ї, наприклад проведення в загоні родинного свята «Хата моя, біла хата» або «Щастя 
бути разом». Тут кожна сім‘я розповідає про своїх предків, показує сімейні реліквії, 
проводяться конкурси господарської вправності.  

Зелений – «Краю мій лелечий». Напрямок екологічної активності піонерів. Можна 
підтримати екологічну операцію «Під єдиним небом», оголошену газетою «Зірка», 
розчищати русла малих річок, підтримувати рідкісних птахів, бездомних тварин, 
включитися в операцію «Зелений німб України» по відтворенню «зелених легенів» 
країни.  

Блакитний – «Повір у себе». Напрямок самовиховання піонера. Він формує у себе 
ввічливість і доброзичливість, повагу до батьків, родичів, друзів, піклується про фізичне 
здоров‘я, свій зовнішній вигляд, розвиває різнобічні інтереси та ерудицію. Пропонується 
організувати в загоні диспути на теми: «Світ і в світі Я», «Хто твій друг», проводити свята 
іменинника.  

Синій – «Помагай». Йдеться про розвиток взаємодопомоги і практичних навичок 
господарювання дітей. Вони виявляють свої вміння під час організації «Бюро добрих 
послуг», пунктів «Швидкої допомоги», піонерських ярмарок, майстерень дитячих 
саморобок тощо.  

Фіолетовий – «Котигорошко». На цьому напрямку передбачається розвиток 
туристських та спортивних навичок піонерів. Вони повинні вміти орієнтуватися на 
місцевості за допомогою народних прикмет, складати топографічну карту, передбачати 
погоду, розпалювати вогнище та готувати їжу, використовувати їстівні рослини і 
лікарські трави, ставити намет, складати рюкзак, налаштовувати переправи, плавати, 
стріляти, водити мопед і картинг, робити ранкову фіззарядку, опанувати один з видів 
спорту. Пропонується проводити спортивні естафети «Старти надій», туристські походи, 
експедиції, спортивні змагання, «школи виживання» (Більш детально дивись Програму 
Федерації дитячих організацій України «Я – родина – Батьківщина» у 
ДОДАТКУ »В»).  

У піонерських колективів можуть існувати групи- супутники для дітей від 6 до 10 
років, які мають назву «Країна Барвінкова». Ця країна має такі напрямки роботи: моя 
рідна Україна (народознавство, краєзнавство); до кришталевих криниць; подорож у світ 
прекрасного; рости розумними, працьовитими; рости сильними – міцними – здоровими; 
у колі друзів.  

Жителі «Країни Барвінкової» мають свій значок, а кожен первинний колектив може 
мати власні емблеми і символи.  

Скаутський рух. Він має найдавнішу серед дитячих організацій історію і найбільшу 
популярність у західних країнах. Життєздатність скаутського руху забезпечується 
використанням дитячої потреби у грі та романтиці, добре продуманою системою 
стимулювання дитячих зусиль, яка включає рух дітей по сходинках їх скаутського 
статусу, збагачення знань та навичок, нагородження за старанність у самовдосконаленні 
(чого не вистачало старій піонерській організації).  

Метою руху є формування у дітей громадянськості, патріотизму, лицарства, 
енергійності та практичності, прагнення допомагати іншим, допитливості, всебічної 
обізнаності, самостійності, фізичної досконалості. Ігрова діяльність займає у скаутів 
першорядне місце, втілюючись у туристичні походи, спортивні змагання, ігри на 
місцевості тощо. Існує традиційна символіка та атрибутика: прапори, клятва, емблеми, 
вітання, заклики, символічні жести, звукові сигнали, пісні, уніформа, рангові знаки на 
ній.  

Головним елементом стимулювання скаутської активності є система ступенів 
(рангів), яка включає ступінь новачка, другу ступінь, першу ступінь, ступінь зірки, 
ступінь життя, ступінь орла і нагороди пальмовими гілками. Перехід до кожного вищого 
ступеню потребує оволодіння новими знаннями та навичками (наприклад, в‘язанням 
вузлів, наданням першої допомоги, розпізнаванням отруйних рослин, готуванням їжі у 

 
55 



туристських умовах тощо), участі у туристичному поході за певним маршрутом, активної 
роботи у скаутському загоні, зокрема патрулювання у денний та нічний час.  

Для досягнення ступеню зірки та вище потрібно крім іншого одержати декілька 
значків відзнаки, кожен з яких присуджується за певний рівень знань у певній галузі 
людської діяльності. Скаут може за власним вибором претендувати на отримання значка 
за обізнаність, наприклад, у галузі сільського господарства, організації бізнесу, 
вітчизняної культури, історії, організації праці, тваринного світу, архітектури, мистецтва, 
астрономії, автомеханіки, авіації, ботаніки, хімії, інформатики, спорту та інших.  

Треба відзначити як безумовно позитивний момент конкретність вимог для 
отримання наступного скаутського ступеню. Ось, наприклад, що потрібно скауту-
новачку для здобуття звання скаута другого ступеню.  
➢ Показати, як працює компас, як розташовані сторони світу на карті, як розуміти умовні позначення на 

ній. 
 

 

➢ Використовуючи компас і саморобну карту, здійснити 5-мильний туристичний похід (або 10 миль на 
велосипеді) за згодою з скаутським лідером та батьками. 

 
 

➢ Взяти участь у п‘яти активних справах загону чи патрулюванні, два з яких має відбутися вночі. 
 

 

➢ Під час знаходження в таборі показати вміння поводитися з ножем, пилкою і сокирою. 
 

➢ Використовуючи необхідний інструмент, підготувати дрова для вогнища. 
 

➢ Розкласти вогнище. Допомогти в приготуванні їжі та прибиранні. 
 

 

➢ Під час походу вибрати місце патрулювання, поставити намет і провести в ньому ніч. 
  

➢ Взяти участь у піднятті прапора або урочистій церемонії в школі, релігійному осередку, общині. 
 

 

➢ Взяти участь (мінімум одну годину) в проекті допомоги. 
 

 

➢ Уміти розпізнавати не менш як десять диких тварин, які водяться в даній місцевості, або їхні сліди. 
 

 

➢ Показати, як надавати швидку допомогу при зупинці дихання, сильній кровотечі, отруєнні. 
 

➢ Підготувати похідну аптечку та взяти її в похід. 
 

 

➢ Показати, як надається перша допомога при попаданні стороннього предмета в око, укусі 
тварини, яка може бути скаженою, пораненнях від скабки, цвяха, рибальського гачка, опіку 
другого ступеня, сонячному ударі, втраті свідомості. 

  

➢ Розповісти про правила поведінки на воді. Пропливти 50 ярдів, використовуючи два різні стилі. 
 

 

➢ Взяти участь у програмі попередження вживання тютюну, алкоголю та наркотиків в школі, окрузі, 
загоні. Обговорити цю програму з батьками. 

 

➢ Продемонструвати скаутський дух. 
 

➢ Взяти участь у конференції, яку проводить скаутмайстер. 
 

 
Скаут ступені орла повинен одержати 21 значок відзнаки і носити їх на певному 

місці скаутської уніформи. Крім того він має спланувати і виконати якусь значну справу, 
корисну для загону, школи, округу, свого міста або селища тощо – «проект допомоги». 
Цей проект схвалюється керівниками скаутської організації даного регіону та місцевою 
владою, до його виконання залучаються скаути нижчих ступенів.  

Крім емблем (значків ) шести скаутських ступенів існує чимало особливих відзнак, 
наприклад, за 50-мильний турпохід, значок за вміння поводитися з вогнищем, за похід по 
історичних місцях, за збереження оточуючого середовища, медаль за героїзм під час 
врятування життя людини та інші.  

У скаутському русі діє розвинена система самоврядування. На чолі загону стоїть 
обраний скаутмайстер (не молодше 21 року), який спирається на груповий керівний орган 
– комітет. Скаутську організацію певної адміністративної одиниці очолює місцева рада з 
обраним уповноваженим (скауткомінером). Рада має свій виконавчий комітет. 
Організацією країни керує Головний скаут (чифскаут), що стоїть на чолі Національної 
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ради. Найменшою скаутською групою є ден (щось на зразок піонерської ланки), декілька 
денів складають загін.  

Скаутський рух намагається розвивати організаторські навички своїх членів через 
систему керівних посад і доручень. Так, наприклад, аби досягти ступеню орла, скаут 
повинен працювати на одній з посад: помічника командира патруля, командира дену, 
помічника капітана, інструктора, бібліотекаря, скарбника та інших.  

Найбільш відомим є рух скаутів-хлопців (бойскаутів), але існує і скаутська 
організація дівчат зі своєю програмою.  

Українська скаутська організація «Пласт». Це відродження українського 
скаутського руху, який був заснований в 1911 (12) році Петром Франком, Іваном Смолою 
та Олександром Тисовським, маючи своїм завданням всебічне патріотичне і національне 
виховання, розвиток моральних, духовних і фізичних рис юнаків та дівчат. У 1989 році в 
Україні була створена опікунська рада, а в 1990 році утворився перший загін пластунів 
після здобуття Україною незалежності. Але офіційне відродження «Пласту» в Україні 
відбулося 13 квітня 1991 року на установчому з‘їзді. «Пласт» не залежить від політичних, 
релігійних і громадських організацій, його метою є всебічне виховання і самовиховання 
молоді, він поділяє загальні скаутські принципи, що відбито у тексті скаутської присяги: 
«Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові й 
Україні, помагати іншим, жити за пластовим законом і слухатися пластового проводу».  

В основі пластового виховання – заборона політизації дитини . Його метою є 
сприяння розвитку молодих людей для реалізації їх інтелектуального, громадського та 
духовного потенціалу, відповідальних громадян, учасників місцевих, національних та 
міжнародних співтовариств. Скаутський рух заснований на таких принципах: обов‘язок 
перед Богом; обов‘язок перед іншим; обов‘язок щодо себе.  

Хлопці й дівчата виховуються окремо до 17 років. З 17 до 30 років (старшим 
пластунам дозволяється працювати з дітьми, якщо вони не належать до політичних 
організацій). Пласт має чітку структуру, атрибутику (гімн, герб, розпізнавальні знаки та 
форму), присягу.  

Наприкінці ХХ століття скаутські організації почали діяти майже у всіх регіонах 
України. Вони за основу беруть загальнолюдські цінності, норми християнської моралі. 

Залежно від віку, скаути належать до певних категорій:  
▪ хлопчики 7-10 років: кабскаути (дитина, щеня), дівчатка – браунскаути (пташенята); 

 

▪ хлопчики 11-14 років: бойскаути (розвідники), дівчата – герлскаути; 
 

▪ юнаки та дівчата 15-21 року: «гідні», «пошукачі», «дослідники». 
 

 
Члени «Пласту» можуть бути: звичайними, дійсними, приятелями, добродіями, 

почесними, самітниками.  
Звичайні члени – це два перші вікові Улади: Улад Пластунів Новачків (6-11 років) і 

Улад Пластунів Юнаків (12-17 років), яких приймає до Крайової Організації місцева 
Станичена Старшина.  

До дійсних членів відноситься Улад Старших Пластунів (18 -30 років) і Улад 
Пластунів Сеньйорів (понад 30 років). Вони мають право голосувати та бути обраними на 
будь-яку посаду в Крайові організації, місцевій Станиці чи Пластовій групі.  

Приятелі «Пласту» – це члени гуртка Приятелів Пласту при Станиці (старше 18 
років), які допомагають Пласту.  

«Член Добродій Пласту» – це особа, яка внесла вагомий внесок у розвиток «Пласту». 
Вони не голосують і не обираються на керівні посади, але можуть бути присутніми на 
всіх зборах з правом дорадчого голосу.  

За ще більш значні заслуги надається титул «Почесного Члена Пласту» з такими ж 
правами, як у добродіїв.  

Членами -самітниками вважаються особи, які відповідають вимогам дійсних членів, 
але які через віддаленість проживання не можуть входити в якісь групи. Вони мають 
право дорадчого голосу на зборах Крайової організації, можуть бути обраними до її 
керівних органів. 
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Відзнакою пласту є трилиста лілея, мистецьки вплетена в український герб-тризуб. 
Найвищим керівним органом Крайової Організації Пласту є Крайовий Пластовий 

З‘їзд, який вирішує всі основні питання діяльності «Пласту».  
Оскільки «Пласт » є скаутською організацією, його діяльність у принципі така, як і 

діяльність скаутських організацій у всьому світі. 
Українське дитячо-юнацьке товариство «СІЧ». Започатковане в лютому 1993  

року. Гасло: «Сила, істина, честь!». Мета його полягає у відродженні національної 
свідомості, утвердженні «державницької ідеї », формуванні нового типу українського 
характеру, основними рисами якого були б фізична досконалість, витривалість, свідомий 
патріотизм, вихованість, культурність, освіченість, висока моральність. Члени товариства 
складають присягу: «Присягаю своєю честю бути вірним товаришем, служити товариству 
життям своїм, слухатись січової старшини». Має осередки в багатьох областях України. 
Головні напрями роботи – вивчення історії козацтва, військово-патріотичне виховання 
на засадах козацької педагогіки, фізичне загартування, створення недільних козацьких 
шкіл, спортивних та інших гуртків, організація оздоровчих таборів.  

Дитячо-юнацька козача організація «Джура». Це історико-патріотична 
організація підлітків і юнаків, створена з метою їх виховання в дусі традицій і звичаїв 
українського козацтва, вона є незалежною і позапартійно-громадською. Метою 
діяльності «Джури» є «виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління 
суверенної України на історично сформованих засадах козацького світогляду та способу 
життя». Членом організації може стати хлопець будь-якої національності віком від 10 до 
18 років, який згоден з її програмою). «Джура» прагне до співробітництва з іншими 
дитячими та молодіжними організаціями України та закордону і до прийняття її до 
Міжнародної організації бойскаутів.  

Члени «Джури» діляться на молодших джур (10-12 років), джур (13-15 років) і 
старших джур (16-18 років). Молодші джури мають джур-зверхників з числа старших. 
Крім того, згідно з козацькою традицією, джури мають побратимів. Використовується 
традиційна козацька символіка: прапори, корогви, бунчуки, пірначі, булави та інші 
козацькі клейноди. Первинним осередком «Джури» є курінь, курені об‘єднуються у 
козацькі коші, коші складають Крайові товариства джур, які вливаються у Всеукраїнське 
козаче товариство «Джура». Всеукраїнською організацією керує Генеральна козача 
канцелярія, яку очолює Головний отаман «Джури».  

Зміст діяльності «Джури» полягає у оволодінні козацьким військовим мистецтвом, 
козацькими ремеслами, способом життя і господарювання, козацькою культурною 
спадщиною. Для цього проводяться заняття у літніх козацьких таборах, військово-
спортивні змагання, козацькі походи, науково-практичні конференції, краєзнавчі, 
фольклорно-етнографічні експедиції та інше.  

Спілка української молоді (СУМ ). Утворена 1925 року в Києві. Своє головне 
завдання вбачала у звільнені України, створенні української самостійної соборної 
держави. У 1929-1930 роках почалося переслідування СУМу. 1989-1991 роки – 
відродження діяльності СУМу на території України. Завдання СУМ – об‘єднувати 
українську молодь віком від 6 до 18 років і виховувати її в українському патріотичному 
дусі, чесними і працьовитими людьми, свідомими громадянами, спираючись на традиції 
та морально-етичні засади християнства, державні цілі та ідеали. Гасло СУМу – «Бог і 
Україна».  

Спілка поділяється на три основні організаційні ланки: молодше юнацтво (6-12 
років); юнацтво (6-16 років); старше юнацтво (12-16 років). Старші члени організації – 
дружинники (18-35 років). Молодше юнацтво СУМ об‘єднує дітей від 6 до 12 років. 
Молодший СУМовець проходить ступені члена-кандидата, члена-прихильника і члена. 
Найменша структурна одиниця – Рій молодшого юнацтва, що складається з 6-15 членів. 
Два – п‘ять Роїв об‘єднуються у Кущ молодшого юнацтва. Там, де діють два або більше 
Кущів, утворюється Станиця, на чолі якої стоїть Провід Станиці і Станичний. Старше 
юнацтво СУМ об‘єднується в Рої, Курені і Коші. 

СУМ має власну форму одягу та символіку: прапори, гімн, гасла, привіти та інше. 
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Програмні документи СУМу не визначають конкретних форм її діяльності; зміст цієї 
діяльності полягає у спільному проведенні дозвілля, задоволенні культурних потреб і 
інтересів, фізичному розвитку.  

«Курінь» – дитячо-юнацька організація, що ставить за мету виховання духовно та 
фізично розвиненого юного покоління на історично сформованих засадах козацького 
світогляду та способу життя, в дусі відданості Батьківщині та її народу, на основі 
відродження національних, загальнолюдських духовних і моральних цінностей.  

Членом організації може стати кожен хлопець чи дівчина віком від 6 до 18 років. Які 
люблять Україну, хочуть добре знати її історію та літературу, давнє минуле, поділяють 
ідеали юного козацтва. Особи, яким виповнилося 18 років, за бажанням можуть зберегти 
своє членство. Їм присвоюють звання «козак-наставник» і вони беруть участь у виховній 
роботі з молоддю.  

Члени організації діляться на козачат ( молодші школярі 6-10 років), джур (середні 
школярі 10-15 років), молодших козаків (старшокласники 15-18 років). Основою 
організаційної структури є курінь – первинний козацький осередок за місцем 
проживання чи навчання, або з за інтересами. Головна організаційна одиниця членів 
організації – десяток (10-15 членів, які діляться на застави по3-5 осіб у кожній). Десятки 
об‘єднуються в загін (чоту), загони – в сотні, останні – до куреня.  

Змістом виховної діяльності цієї організації є: «Мій рідний край» (вивчення історії 
рідного краю); «Гей ви, хлопці, славні запорожці» (вивчення історії українського 
козацтва); «Духовні цінності українських козаків »; «Козацькому роду нема переводу» 
(відродження військово-спортивного мистецтва козаків); «Козацькими стежками» 
(туристично-краєзнавча робота); «Слава козацька не вмре, не поляже…» (відродження 
народних мистецьких традицій).  

У змісті виховання виокремлюють орієнтовну програму виховної роботи з 
дівчатками: «Хата моя, біла хата…» (про роль жінки – берегині свого роду); «Рідна мати 
моя, ти ночей не доспала…» (пісні моєї мами); «Ой у лузі червона калина…» (про рослини 
– символи України); «І на тім рушникові…» (майстерність вишивки); «До дандр народної 
медицини» (секрети народної медицини).  

Організація має свою атрибутику, ритуали, кодекс лицарської честі, кодекс 
лицарської звитяги та молитву. Наприклад, кодекс лицарської честі для козачат полягає 
в наступному: шануй маму й тата, завжди працюй завзято; люби рідну країну, що зветься 
Україна; турбуйся про молодших, жіноцтво поважай; будь сильним, справедливим, і 
скромним, і правдивим; і рідну Батьківщину ти завжди захищай!  

«Сокільський доріст» – національно-патріотичні освітньо-молодіжні товариства, 
що діють в окремих регіонах України. Первинний осередок «Сокільського доросту» – 
соколине гніздо, яке створюється за місцем проживання. Гніздо налічує не менше 5 
членів. Гнізда об‘єднуються в чоти (рої). До складу чот входить 3-5 гнізд. Керує гніздом  
– гніздовий, роєм – ройовий (чотовий). Чоти, окремі гнізда в межах села (міста) 
об‘єднуються в станиці. Станичний може мати ранг соколиного сотника (чотового, 
гніздового) залежності від кількості членів. Він формує свою канцелярію, має писаря та 
інше. Структура «Соколівського доросту» триступенева: «Соколята» – 6-11 років, 
«Молоді Соколи» – 12-14 років, «Соколи» – 15-18 років.  

Головними напрями діяльності товариства є: вивчення і відродження кращих 
традицій «Сокола», українських національно-патріотичних, молодіжних, дитячих 
товариств та організацій; розвиток і урізноманітнення форм їх діяльності; виховання 
членів товариства на ідеях свободи, рівності, національної та особистої гідності, 
шанування родинних зв‘язків, працелюбності, взаємодопомоги й самодисципліни; 
виховання національної свідомості на основі християнських чеснот: честі , доброти, 
шанування батька й матері, милосердя; глибоке вивчення історії України та історії 
Українського війська; прищеплення членам товариства любові до рідної мови, віри, 
звичаїв, до національних ідеалів предків, їх моральних, релігійних, політичних, 
економічних і соціальних переконань, залучення членів товариства до корисних 
громадських справ; до клубних, спортивних, туристично-краєзнавчих гуртків та 
об‘єднань; налагодження різних форм спілкування з українською молоддю за межами 
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України; формування у членів товариства бережливого ставлення до суспільного та 
державного багатства України, її природи, пам‘яток культури, старовини, виховання із 
членів товариства цивілізованих господарів на своїй землі.  

З метою всебічного виховання своїх членів товариства залучають їх до таких видів 
діяльності: національно-історичної (вивчення історії України, уроки пам‘яті, тематичні 
вечори, «круглі столи» тощо); спортивно-оздоровчої (змагання, козацькі забави, 
спортивні випробовування тощо); туристично-краєзнавчої (походи, мандрівки, табірні 
збори тощо); культурно-просвітницької (конкурси, фестивалі, ігри);  
інтелектуально-пошукової (пізнавальні ігри, олімпіади тощо); діяльності у сфері 
милосердя (допомога, вітання, збір коштів та речей для тих, хто цього потребує); 
господарської (школи бізнесу, шкільні кооперативи тощо).  

Вищезазначений матеріал щодо особливостей цілепокладання, змістовної 
спрямованості діяльності дитячих та юнацьких організацій і рухів вдало 
використовується в сучасних моделях роботи дитячих оздоровчих таборів (наприклад, 
тематичні зміни) – МДЦ «Артек», «Молода гвардія» та інших. 
 

Заняття № 4.  
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ЗАКЛАДІ. 
ПЛАН. 

1. Самоврядування та його роль в системі роботи дитячого табору.  
2. Реалізація самоврядування – важливий етап в роботі вожатого.  
3. Загонове самоврядування в літньому оздоровчому закладі.  
4. Моделі дитячого самоврядування.  
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2. Балицький О., Гончарова Т., Олійник Н. Організація дитячого самоврядування в 

оздоровчому закладі // Позакласний час. – 2004. – Травень. – № 9-10. – С. 50-59.   
3. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. Л.Шелестова. – К.: Ред.. загальнопед.  

газ., 2004. – С.86-103.  
4. Етапи розвитку самоврядування // Позакласний час. – 2000. – № 6. – С. 6-10.  
5. Конвенція ООН про права дитини. – К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.   
6. Кузнєцов А.М. Дитячий оздоровчий табір: психологічний аспект діяльності: 

Навчальний посібник. – Кіровоград, 2004. – 128 с.   
7. Тарасова Т.В. та ін. Особливості організації і проведення літнього відпочинку 

школярів. – Збірник методичних рекомендацій. – Тернопіль, 1997. – 172 с.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:  
1. Підготуватись до проведення ділової гри «Веселе літо – 2006» (схема-проспект 

видається викладачем на попередньому занятті).  
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  
Мета цього заняття полягає в тому, щоб розкрити студентам значущість 

самоврядування в роботі з тимчасовим дитячим колективом, показати особливості його 
структури та механізми дієвості через розкриття різних моделей дитячого 
самоврядування. 
 

1. Самоврядування та його роль в системі роботи дитячого табору.  
Створення колективу однодумців, захоплених спільною метою, важливою й цікавою 

для всіх справою, досягається через особливу організацію життєдіяльності колективу, 
головне місце у якій займають органи самоврядування. Одне з основних завдань 
педагога оздоровчого закладу – створити тимчасовий дитячий творчий колектив, який 
став би організатором, ініціатором цікавої та корисної діяльності.  

Головне, щоб створена дітьми модель самоврядування була їм цікава, реально діяла, 
а не існувала формально. Тут вирішальну роль відіграє педагог, який покликаний 
навчити, пояснити, допомогти. Для вирішення цього завдання вихователь, вожатий,  
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педагог повинні володіти знаннями особливостей дитячого громадського руху; знати 
інтереси та уподобання дітей; проявляти розуміння, тактовність, терпіння у ставленні до 
дітей та до їх вибору. Звичайно, простіше все зробити самому, але при цьому 
допускається величезна педагогічна помилка: це крах педагога, змарнований відпочинок 
дітей, відсутність колективу. Адже, якщо не навчити дітей по-справжньому творчо 
працювати, самостійно планувати, організовувати своє життя у таборі, вирішувати свої 
проблеми, діти виростуть байдужими, пасивними, а життя у таборі буде нудним і 
нецікавим.  

При цьому необхідно наголосити на принципових основах дитячого 
самоврядування.  

1. Зміст дитячого самоврядування полягає у тому, щоб навчити дітей жити за законами 
демократії та гуманізму; сформувати навички і особистісний досвід демократичних 
стосунків.   

2. Самоврядування в таборі – не спеціальна дитяча діяльність «із керування» (звідси 
поширилося копіювання схем і структур керування), а режим перебігу спільної та 
самостійної дитячої діяльності, що забезпечує необхідну динаміку демократичних, 
діяльнісних стосунків у дитячому середовищі. Самоврядування дає реальні 
можливості громадського й особистісного самовизначення підлітків.   

3. Дитяче самоврядування виростає навколо підготовки і реалізації подій табірного 
життя (колективно-творчих справ на рівні загону, тимчасової творчої групи,   
дружини). Адже зміст «взаємин у дії» може транслюватися в повсякденне життя 
дитини.   

4. Виникнення системи дитячого самоврядування – явище високого рівня складності, 
результат тривалої роботи педагогічного й учнівського співтовариств із визначення 
елементів, зв‘язків, якостей системи. Система самоврядування   
(постійні органи самоврядування з визначеними владними повноваженнями) не 
обов‘язкова. Неможливо «будувати» систему дитячого самоврядування, її можна 
лише «вирощувати».   

5. У ситуаціях дитячого самоврядування вихователі не регламентують міжвікові й 
міжгрупові стосунки. Однак, діагностувати їх стан, проблематизувати діяльність, у 
якій складаються ці взаємини, надавати допомогу й підтримку тим дітям, що мають 
потребу у зміцненні власної самоуправлінської позиції, – професійний обов‘язок 
вихователя [2].  

 
2. Реалізація самоврядування – важливий етап в роботі вожатого.  
З метою більш ефективного забезпечення життєдіяльності тимчасового колективу 

школярів вожатий має вирішити питання керівництва (управління) цим процесом. При 
цьому, звичайно, кращим способом є не верховенство вихователя, а плідна спільна робота 
з вихованцями, де одну з перших ролей буде відведено саме школярам. Тому перш за все 
вожатому (вихователю) необхідно розв‘язати проблему реалізації дієвого 
самоврядування в загоні.  

Можлива модель становлення й розвитку дитячого самоврядування є послідовністю 
чітко окреслених кроків. Діагностування простору взаємин – головне завдання 
початкового етапу. На цьому етапі проводиться діагностика міжособистісних, міжвікових 
та інших стосунків дітей у рамках загону.  

Навколо вожатих об‘єднуються діти, небайдужі до процесу розвитку загону. Вони 
складають групу колективного дослідження, а пізніше проектувальника діяльності в 
загоні за допомогою самоврядування.  

Проектування і реалізація «претендентів самоврядування». На цьому етапі 
ініціативною групою вносяться зміни у діяльнісне життя загону (закладу). З‘являються 
«прецеденти самоврядування» – події, у яких вихованці беруть участь, переважно 
самодіяльно і самокеровано (організація чергувань, ведення радіопередач тощо).  

Становлення самоврядування як основного принципу діяльнісного життя загону 
(закладу).  

Тепер будь -яка загонова чи дружинна подія, за можливості, стає самодіяльною і 
самокерованою.  
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Діяльність може розгортатися у кілька етапів:  
1) Оголошення конкурсу на кращий проект колективно-творчої справи в рамках 

зміни в таборі (загоні).   
2) Створення тимчасових творчих груп з розробки проектів.   
3) Визначення «експертною радою» кращого проекту чи (у випадку неможливості 

подібного) кращих проектувальників за результатами внутрішньогрупового 
рейтингу в загонах.  

4) Складання  «команди  справи»,  готової  запустити  проект  у  життя;  робота  
«команди справи» із залученням усіх зацікавлених осіб [2].  

Подібна динаміка розгортання події ще не є гарантом виникнення демократичних 
взаємин між дітьми як суб‘єктами діяльності в режимі самоврядування. Необхідно 
прийняти відповідні демократичні принципи: 
▪ особистої відповідальності; 

  

▪ прагнення до згоди; 
 

▪ свободи думки; 
 

▪ змінюваності управлінських позицій; 
 

▪ рівності можливостей. 
 

 
Прийняття таких принципів закріплюється у «Положенні про підготовку і 

реалізацію події», де визначаються місце і роль педагогічного колективу, окремих 
вожатих-організаторів самоврядування, рівні підтримки адміністрації, роз‘яснюються 
особливості дитячої діяльності у режимі самоврядування.  

У самому понятті самоврядування присутня відповідь на те, яким чином воно має 
організовуватися – самостійно! Але це – ідеальний варіант, а для початку важливим є 
«довільно», а не за вказівкою.  

Власне самоврядування розвивається за умови, якщо цього прагнуть діти, якщо вони 
відчують у цьому внутрішню потребу. Така потреба, як правило, виникає згодом, а для 
початку важливо, щоб діти отримали задоволення від цієї самодіяльності. Діти здатні 
зробити неможливе, якщо це їм цікаво. 

Використовуйте різні форми заохочень: 
▪ матеріальні: призи, цукерки, подарунки; 

  

▪ змагально-спортивні: грамоти, дошка пошани; 
  

▪ енергетичні: словесна підтримка, ситуація успіху; 
 

▪ дружні: повага, любов і визнання; 
 

▪ естетичні: гідно виглядати в очах близького оточення. 
 

 
Пам‘ятайте, що один із найсильніших мотивів діяльності – реальна допомога 

ближньому!  
Без залучення до самостійної діяльності дитячого колективу організація 

самоврядування неможлива. Процес такого залучення можливий шляхом запровадження 
позитивних традицій (ритуалів), доведення їх у майбутньому до автоматизму; розмаїтість 
форм, внесення елементів новизни. 

Із чого розпочати?  
Із впровадження у своє загонове життя перлинок гри «Мій таємний друг», 

сюрпризних моментів, години розучування пісень, нетрадиційного підйому і пересування 
в їдальню, допомоги в укладенні малят спати, організації для них ігрових моментів.  

Намагайтесь зробити так, аби щодня у загоні було свято: чистоти, здоров‘я, 
добродіяння, сміху. Влаштуйте «свято шлунку» зі спільним розподілом в ігровій формі й 
«поїданням» того, що передали з дому батьки.  

Обов‘язковою умовою організації самоврядування є перерозподіл відповідальності: 
призначення старших у групі, відповідальних, наприклад, за порядок (можливо, з числа 
порушників: тоді проблема вирішується сама собою).  

Пам‘ятайте: діти вчаться у самого 
життя. Неталановитих дітей немає!  
Не соромтеся визнавати своїх помилок, майте сміливість вибачатися за допущені 

помилки. 
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Прислухайтеся до слів академіка АПН України М.Д.Ярмаченка: 

• якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти;   
• якщо дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності;   
• якщо дитину висміюють, вона стає замкнутою;  
• якщо дитина виростає в терпимості, вона вчиться розуміти інших;   
• якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною;   
• якщо дитина росте в атмосфері правди й чесності, вона вчиться бути справедливою;  
• якщо дитина росте у обстановці дружелюбності, вона вчиться любити людей [2].  

 
3. Загонове самоврядування в літньому оздоровчому закладі  
Загонове самоврядування є конкретним видом діяльності дітей. Відповідаючи за 

окремі розділи роботи свого колективу, беручи участь у діяльності активу загону, комісій, 
у чергуванні, діти організовують своїх товаришів на виконання певних завдань, беруть 
участь у плануванні, контролюють і перевіряють один одного, організовують змагання. 
Цю діяльність дітей можна назвати організаторською.  

Усяка діяльність людини є поштовхом до розвитку, що дуже важливо. В 
організаторській роботі діти набувають певних знань, навичок, умінь. У них 
розвиваються моральні якості, формуються відповідні риси характеру.  

Первинним колективом дитячого оздоровчого закладу є загін. Тут обираються 
відповідальні за напрямками роботи, формуються органи самоврядування. Чим більше 
дітей активно працюють в органах самоврядування, тим більше вдосконалюється робота 
кожного з них, нагромаджується корисний досвід, народжуються традиції. 
Самоврядування збільшує обов‘язки, розширює права членів колективу.  

Навколо окремих організаторів складається актив, оскільки поодинці виконати певні 
обов‘язки не під силу. Водночас, поруч є багато дітей, що бажають долучитися до роботи. 
Так, замість окремих уповноважених у загонах створюються сектори (ланки), що 
поєднують групи дітей, які працюють в одному напрямку, але з визначеним розподілом 
обов‘язків. Таким чином, кожен напрямок роботи закріплюється за окремою 
відповідальною дитиною, а складніші розділи – за кількома відповідальними. Таким 
чином, одночасно вирішується кілька педагогічних завдань:  

1. по-перше, збільшується кількість організаторів у колективі, чим створюються 
можливості для кращого виконання справи;   

2. по-друге, досягається завантаження всіх чи більшості дітей суспільною роботою, 
кожний набуває власного досвіду організатора.  

Загонове самоврядування має кілька етапів розвитку: 
 

• виконання прямих доручень вихователя застосовується у перші дні зміни, 
ефективне при використанні з дітьми молодшої вікової категорії;  

• виконання  доручень  колективу,  колективне  обговорення.  Цей  етап  розвитку   
самоврядування прийнятний для дітей старшої і середньої вікових категорій. 

Самоврядування – не гра, а відповідальна справа, керівництво життям загону  
(табору), яке доручається спочатку частині активу, а потім – усьому дитячому колективові 
в цілому. Там, де за спиною дітей стоїть педагог і виконує за них усю роботу, не може 
бути й мови про справжнє самоврядування: це виховує у дітей формальне ставлення.  

З моменту залучення дітей до роботи з організації життя колективу права й обов‘язки 
кожного активіста, кожної групи, будь-якого органа самоврядування мають бути чітко 
сформульовані, роз‘яснені всьому колективові. Необхідно навчити дітей виконувати свої 
обов‘язки і користуватися правами. Справжнє дитяче самоврядування розпочне 
розгортатися тільки за умови, якщо педагог (вихователь) зуміє по-справжньому зажадати 
від своїх дітей відповідальності за доручену справу. Основою цієї вимоги є принцип 
високого оцінювання творчих сил дитячого колективу. Тоді самоврядування є 
внутрішньою організуючою силою, що виводить дітей на вищий ступінь взаєморозуміння 
і спонукає до життя могутній саморегулятор діяльності колективу – суспільну думку. 
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Органи дитячого самоврядування – це виборні органи, основне завдання яких – 
організація різноманітної діяльності дітей, залучення кожного до конкретної справи 
залежно від знань, здібностей, умінь, навичок та особистісних інтересів.  

Органи самоврядування потрібні для того, щоб розширити уяву дітей про 
демократичні норми життєдіяльності суспільства, виховувати почуття відповідальності 
за загальну справу колективу, активну життєву позицію, формувати громадську думку в 
загоні, розвивати ініціативу і самостійність, уміння жити і творити колективно.  

Діяльність органів дитячого самоврядування повинна бути щоденною, при цьому 
керуватися інтересами самих дітей. Це шлях оволодіння організаторськими здібностями, 
підготовки дітей до життя у суспільстві.  

Організацію активного самоврядування, його дієву структуру обговорюють 
педагоги-організатори на методичних нарадах, беручи до уваги, що єдиної, уніфікованої 
структури, чітко визначеного переліку доручень бути не може. Саме тому структура 
самоврядування у дитячих оздоровчих таборах завжди специфічна і вирішальне слово, 
право визначитись, якою вона буде, залишається за колективом табору. При цьому 
необхідно заздалегідь продумати, які органи самоврядування доречно створити, щоб 
охопити усі сторони життя загону, дружини, табору; яку назву їм дати (ради, штаби 
тощо); як назвати їх керівника (голова, командир тощо), визначити права й обов‘язки, 
порядок змінюваності органів самоврядування (постійний, тимчасовий тощо).  

Самоврядування у дитячому оздоровчому закладі складається з постійних та 
тимчасових органів. До тимчасових відносяться діяльність тимчасових командирів 
загонів, робота творчих груп, ради справ. 

Постійні органи самоврядування – це збір дружини, який обирає раду дружини;  
збір загону, який обирає раду загону. Обрані на організаційних зборах, вогнику «З днем 
народження, загін!» кандидати у члени ради дружини, затверджуються на зборі дружини. 
Члени ради дружини, представники кожного загону складають керівний орган дружини. 
Керівним органом може бути рада дружини, складена з представників рад загонів. Рада 
дружини: 
 

• планує роботу дружини на зміну, здійснює оперативне планування на тиждень, 
день;  

• організує виконання визначеного плану;  
• здійснює керівництво діяльністю дружини;  
• розподіляє доручення щодо виконання визначених справ.  

Рада дружини також: 
 

− забезпечує контроль за ходом підготовки та проведення справ, за виконанням 
прийнятих рішень, планів роботи загонів;  

− обговорює питання поточного життя та керує діяльністю штабів.   
Органи самоврядування забезпечують тісну співпрацю педагогічного та дитячого 

колективів: спільне обговорення проблем життя у таборі, розробка кодексу колективного 
співіснування, законів і традицій зміни, планування життєдіяльності зміни.  

Самоврядування – це також засіб розвитку організаторських знань, умінь і навичок 
дітей через систему загальних доручень. Надання різноманітних доручень дітям 
дозволяє залучити до активної роботи якнайбільше дітей; дає їм можливість випробувати 
свої сили, уміння.  

Через ігрові форми діяльності діти самостійно, за власним бажанням обирають 
ланку, у якій їм жити і творити. Дитина має право висловлювати свою думку, критичні 
зауваження; завдання педагога – зробити все для того, щоб діти, критикуючи – 
пропонували, викриваючи недоліки – знаходили шляхи їх усунення.  

Важливі завдання вихователя – підготувати актив до виконання покладених 
обов‘язків; навчити дітей організовувати свою діяльність – планувати, розподіляти, 
контролювати виконання, самостійно доводити справу до кінця, прагнути до здійснення 
поставленої мети. Він повинен допомогти активу (раді загону, штабам цікавих і корисних 
справ) сформувати чіткий і діловий стиль діяльності. При цьому важливо 
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допомогти вибрати те чи інше доручення, пробуджувати творче відношення кожної 
дитини до діяльності ланки, загону, дружини, табору.  

Штаби справ – це об‘єднання дітей навколо цікавої справи, можливість 
особистісного розкриття кожної дитини навколо захоплюючої ідеї або цікавої справи, 
через вирішення конкретних завдань, пряма передача досвіду старших молодшим.  

Дитяче самоврядування є полем розкриття лідерських можливостей дитини, 
розуміння свого місця у взаємостосунках з іншими; виховання потреби бути корисним 
людям, суспільству, державі.  

Ефективна діяльність органів дитячого самоврядування починається з надання 
доручень кожному члену колективу. Пропонуючи доручення дитині, потрібно пояснити 
його значення, користь та необхідність, показати творчі можливості виконання. Залежно 
від віку дітей, рівня організації дитячого колективу, можна використати такі методи 
розподілу доручень: пропонує вихователь; пропонує актив дитячого гурту; пропонує 
лідер, командир; почергове виконання (тимчасове доручення); жеребкування; особисте 
бажання дитини; проведення різноманітних творчих конкурсів, вікторин, змагань.  

Витоки самоврядування дитячого колективу – це розвиток організаторських знань, 
умінь і навичок через систему загальних доручень. Завдання умілого організатора – дати 
можливість кожній дитині займатись справою для душі. Грань між «пасивом» і «активом» 
потрібно стирати поступово. Процес виховання активності, підготовки лідерів повинен 
будуватись на основі співробітництва, взаємоповаги і довіри дорослих і дітей. На цій 
основі закладається фундамент соціальної ініціативи, здатності працювати з людиною і 
для неї. Лідер (англ. – вести, керувати) – людина, здатна повести за собою, пробудити 
інтерес до певної справи.  

Активність – посилена діяльність, діяльнісний стан; готовність до діяльності, 
енергійна діяльність, спрямована на зміни, реформування чогось.  

Ініціатива (фр. – початок) – активна, провідна роль у будь-яких діях, завзятість; 
починання, вияв підприємництва, прагнення і вміння діяти самостійно.  

Лідер намагається «викластись» для досягнення спільної мети, активно впливає на 
оточуючих, найкраще розуміє інтереси більшості; саме з ним хочеться порадитись, 
поділитись радістю, він може зрозуміти, поспівчувати, завжди готовий прийти на 
допомогу, здатний «завести» оточуючих; від нього залежить настрій мікроколективу. 

Розрізняють два типи: позитивний лідер (творець) і негативний лідер.  
Позитивний лідер (творець) –- лідер мікрогрупи, який діє заради справи, в 

інтересах колективу і всіх його членів, уміє вести за собою.  
Негативний лідер діє у своїх власних цілях; для нього на першому плані 

знаходиться егоїстичне бажання показати себе, використовуючи загальну справу і всіх 
навколо себе.  

У тимчасових дитячих колективах зустрічаються лідери, ролі яких різні: лідери-
організатори; лідери-генератори; лідери-ініціатори; лідери-ерудити; лідери-умільці.  

Лідер-організатор відіграє основну роль у вирішенні задач, поставлених перед 
колективом щодо реалізації трудової, спортивної, пошукової та іншої діяльності.  

Лідер-ініціатор висуває ідеї, шукає нові сфери діяльності для колективу. Лідер-
умілець є найбільш підготовленим до конкретного виду діяльності  

(найдосвідченіший турист, знавець українського фольклору, переможець конкурсу 
плакатів, малюнків тощо). 

Лідери, котрі поєднують у собі ці ролі, є абсолютними лідерами.  
Для повноцінного розвитку єдиного колективу характерна постійна зміна лідерів 

залежно від виду, характеру і змісту діяльності, що забезпечує кожному його члену 
можливість перебувати у ролі лідера і набути навичок організації інших людей і 
самоорганізації. 

Найхарактерніші якості лідера: 
▪ здатність керувати собою; 

  

▪ наявність чітких особистих цілей; 
 

▪ вміння вирішувати проблеми; 
 

▪ творчий підхід до організації людей; 
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▪ вміння впливати на оточуючих; 
  

▪ знання особливостей організаторської діяльності; 
 

▪ наявність організаторських здібностей; 
  

▪ вміння працювати з групою. 
 

 
Загальні риси характеру лідера: компетентність; активність; ініціативність; 

комунікабельність; наполегливість; володіння собою; працездатність; спостережливість; 
самостійність; організованість; чесність; справедливість; почуття власної гідності.  

Мистецтво лідера полягає у тому, щоб діти виконуючи його завдання, робили це з 
власної ініціативи, і, можливо, навіть були переконані, що вони самі, а не лідер, знайшли 
вихід із певної складної ситуації.  

Організаційна структура колективу є динамічна і варіативна, коли самі діти 
визначають, яке формування є вищим органом самоврядування. Часто функцію 
останнього бере на себе «команда» лідера. Робота в «команді» звучить сучасно і 
привабливо. «Команда» – визначення доброї колективної роботи: чітко розподілені 
обов‘язки, планування процесу реалізації мети; контроль.  

Тимчасовий актив вирішує виховні і організаційні завдання. Діти, що зацікавлені 
своїми захопленнями: технікою, мистецтвом, спортом, складають «команду» лідера. Чим 
мудріший лідер, тим більшою кількістю цікавих дітей він себе оточує.  

Вожатий, вихователь повинен пам‘ятати, що лідер – це не догма, не статус, а стан 
душі, визнання досвіду. Першочерговим завданням вихователя є виявлення лідерів, 
створення умов для розвитку лідерських якостей у дітей. Вирішення цього завдання 
сприяє соціалізації особистості, а розвиток лідерських якостей підвищує можливості 
особистості за нових умов життєдіяльності.  

Самоврядування у дитячому середовищі – це засіб виховання соціально-активного, 
обізнаного на законах спілкування, лідерства та пасиву, майбутнього громадянина, 
особистості, яка у майбутньому може стати державним, політичним, громадським діячем, 
творчо і грамотно вирішувати завдання вибору майбутнього фаху, власного місця та ролі 
в житті суспільства.  

Існування дитячого самоврядування дозволяє дітям діяти від власного імені, 
приймати власні рішення у своїх інтересах. Вони мають реальну можливість 
самовиховання, самодіяльності, самовираження, самоствердження, саморозвитку; поряд 
з якими існує педагогічна підтримка, обумовлена співпрацею, співдружністю, передачею 
соціально-громадського досвіду вихователя дітям.  

У дитячому оздоровчому закладі дитяче самоврядування є елементом участі 
дитини у:  
▪ колективному плануванні: творчому виборі цікавих справ і дій, які допомагають кожній дитині знайти 

для себе захоплення, конкретні заняття; 
 

 

▪ формуванні дитячих громадських органів управління своїм відпочинком, участю у їх діяльності; 
 

 

▪ дитячому ігровому змаганні, підведенні його підсумків; 
 

▪ справах гурту через виконання особисто отриманого доручення; 
 

▪ підведенні підсумків, аналізі справ дитячого осередку; 
 

▪ отриманні відзнак за дитячі здобутки. 
 

 

4. Ми розглядаємо найбільш поширені сьогодні моделі дитячого самоврядування,  
що діють у дитячих оздоровчих таборах:   
➢

 традиційна піонерська, де діють ради дружин, загонів, штаби справ тощо; 
➢

 ігрова (галактики, 
флотилії тощо), де діють ігрові органи самоврядування:   

екіпажі, командні пункти тощо;   
➢

 копіювання державного устрою (держави, країни дитинства, міста, де існують дитячі законодавчі, 
виконавчі органи).   

Класична структура: роботою тимчасового дитячого колективу керує штаб чи рада 
командирів. Штаб обирається на організаційних зборах загону загальним голосуванням. 
Він може переобиратися, з тим, щоб усі діти побували і керівниками, і виконавцями. Загін 
може поділятися на ланки чи команди. Діють штаби: «Прес-центр», «Чистота і порядок», 
«Цікаві і корисні справи», «Умілі руки», «Милосердя» тощо.   
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«Прес-центр» випускає газети, листівки, «блискавки» тощо. Обов‘язком 
кореспондентів є вивчення суспільної думки, турбота про настрій колективу. Юнкори 
організовують на сторінках загонової газети зустрічі з цікавими людьми, друзями з інших 
загонів тощо. Проводять експрес-опитування, інтерв‘ю. Якщо в загоні ведеться щоденник 
чи літопис життя і справ загону, то це також справа юнкорів.  

Штаб технічної допомоги «Умілі руки» приходить на допомогу за проханням 
будь-кого з членів загону. Як правило, члени цієї ланки володіють технічними уміннями 
і навичками, отриманими в технічних гуртках. Можна відкрити власну майстерню.  

Штаб «Милосердя» співпрацює із загонами, де є діти з фізичними обмеженнями. 
Якщо в загоні багато юних талантів, можна створити окремий штаб «Веселий вітер». 
Діти будуть піклуватися про те, щоб життя в загоні було веселим і бадьорим, а настрій – 
піднесеним. У цьому допоможуть загонові розважальні заходи: «Вогники», «Шукаємо 
таланти», «Заспіваймо пісню» тощо.  

Між загонами проходять дитячі змагання щодо виконання творчих справ. Існує 
екран «Наші змагання», де умовними позначками відображається діяльність кожного 
загону. Наприкінці дня, трьох днів, тижня, зміни підводяться підсумки; переможців 
нагороджують грамотами, подарунками, сюрпризами. 

Приклад  моделі-копіювання  державного  устрою  «Країна  дитячих  мрій».  У  
структурі такої моделі лежить віковий підхід до організації діяльності тимчасових 
дитячих колективів. Загони дітей молодшого шкільного віку – це «Сонячні міста», 
середнього шкільного віку «Місто майстрів» і «Місто надій», старшого шкільного віку 
«Місто юності». Кожне місто складається з будинків (ланок). 

Органи самоврядування країни:  
▪ Міністерство освіти: організовує, планує і проводить пізнавальні заходи в «державі», «містах»; 

допомагає вожатим у проведенні різноманітних справ. 
 

 

▪ Міністерство праці: планує і організовує трудову діяльність; відповідає за порядок на території та у 
корпусах; слідкує за якістю чергувань у таборі. 

 
 

▪ Міністерство спорту і здоров‘я: організовує спортивну і оздоровчу роботу; пропагує 
серед дітей здоровий спосіб життя; планує заходи, що вчать орієнтуватися у 
надзвичайних життєвих ситуаціях; здійснює статистичний підрахунок і оформляє 
спортивні досягнення жителів «країни»; відповідає за порядок на стадіонах, під час 
купань тощо. 

  

▪ Міністерство цікавих справ і культури: готує і проводить дружинні, загальнотабірні 
справи, «державні» свята, тематичні дні; організовує у всіх містах творчі справи; здійснює 
облік і пропагує творчі досягнення жителів «країни», проводить нагородження відомих 
«жителів» і кращих «міст». 

  

▪ Видавництво «Країна дитячих мрій» – головний друкований орган «держави», що 
складається із служби місцевих кореспондентів, радіослужби і фотослужби. 
Висвітлює усі важливі події «міст» і «країни» шляхом випуску літопису і 
радіозв‘язку, доводить до відома громадян постанови «органів влади», зміни у 
путівці дня шляхом випуску оперативних інформаційних листівок, оформляє і вед 
літопис зміни тощо. 

  

▪ Державна рада – вищий орган влади у «країні», що об‘єднує керівників усіх служб і їх радників, 
очолювана головою держави: 

  

✓ здійснює контроль життєдіяльністю держави; 
 

 

✓ складає і затверджує «державний план» (план-сітку роботи) на зміну, координує і 
контролює діяльність усіх «міністерств» і «служб» щодо його виконання; 

  

✓ приймає рішення про створення нових «міністерств» чи «служб», скасування існуючих, 
призначення нових керівників. 

 

Усі рішення державної ради публікуються у літописі країни.  
Ще один приклад – «Дитяча республіка». Усі загони – міста, які мають свого мера, 

назву міста, емблему, девіз . Мери міст об‘єднуються в раду-мерію. Вищий орган 
управління – конференція і рада мерів. Мер – це дитина-лідер, яка досконало володіє 
інформацією про те, що відбувається в місті, вмілий і талановитий організатор, надійний 
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товариш. На допомогу меру створюється міська рада, яка організовує життя міста, 
контролює виконання обов‘язків: чергування, виконання порядку і режиму дня, 
дисципліни, дотримання традицій і законів міста , готовність запланованих заходів, 
святкування днів народження, роботу різноманітних центрів у місті.  

Разом з міською радою мер складає і затверджує план діяльності міста, відповідає за 
його виконання.  

Рада мерів координує підготовчу роботу, обмінюється досвідом, звітує про роботу 
в місті, підводить підсумки діяльності республіки за напрямками «Культура», 
«Творчість», «Праця», «Затишок», «Люби свій край»; контролює проведення 
загальнотабірних справ республіки тощо.  

Вищий законодавчий орган – конференція – приймає закони життя республіки, 
затверджує важливі рушення, проводить нагородження переможців міських змагань.  

Робота республіки базується на проведенні колективних творчих справ за 
напрямками діяльності.  

Ігрова модель дитячого самоврядування створює в дитячому колективі найцікавішу 
структуру мікрогруп, органів самоврядування, забезпечує проведення дитячих змагань, 
систему заохочень, програмну ігрову діяльність. 

Дитяча  модель  «Веселкова  галактика»  має  первинні  мікрогрупи  –  екіпажі,  
космічні кораблі; орган самоврядування – центр управління польотами, до якого входять 
діти і педагоги-організатори; екіпажами керують капітани. Члени екіпажів мають 
конкретні доручення: «чистюлька », «помагайка», «лоцман», «грайлик», «юнпрес», 
«зв‘язний зі світом дитячих прав », «рятівник », «фотокор», «паперовий майстер» тощо. 
Екіпажі мандрують галактикою веселкових справ, відвідуючи планети «Помагай», 
«Берегиня», «Котигорошко», «Краю мій лелечий», «Повір у себе», «Лідер», «Червона 
калина». За участь у справах на планетах центр управління польотами нагороджує екіпажі 
зірками кольорів планет. На борту екіпажу (його інформаційний куточок) за зміну 
збирається веселкове сузір‘я цікавих і корисних справ. Кращим у мандрівці галактикою 
стає екіпаж, який зібрав найбільше зірок, визначаються кращі екіпажі-майстри планет за 
програмами-орієнтирами ФДО України.  

Пропонуємо модель дитячого самоврядування «Флот Котигорошка на сторожі 
добра і справедливості» для тимчасового дитячого загону протягом тематичної зміни за 
програмою ФДО України «Котигорошко».  

Назва моделі визначає зміст роботи виховного комплексу, його спортивно-
туристичну спрямованість; навчання дітей орієнтації у надзвичайних життєвих ситуаціях; 
загартування та фізичного розвитку; набуття дітьми практичних знань, умінь і навичок, 
необхідних у житті; формування морально-етичних цінностей, патріотичне виховання.  

Діти (матроси) в оздоровчому закладі об‘єднуються у загони (кораблі, підводні 
човни, шхуни, крейсери, морська авіація, морська піхота тощо) і на організаційному зборі 
вирішують проблеми організації життя (визначають правила поведінки на судні, його 
закони, традиції тощо). На зборі-плануванні визначають плани роботи і конкретні справи.  

Життєдіяльність флоту здійснюється через органи самоврядування (капітанський 
корпус зі змінним адміралом, інформаційна служба /прес-центр/, штаб цікавих і корисних 
справ); життєдіяльність загонів здійснюється через їх органи самоврядування (за 
рішенням дітей на організаційному зборі загону). Загін складається з екіпажу (капітан – 
змінний помічник капітана – різноманітні служби: інформаційна; чистоти і благоустрою; 
«Умілі руки», організації розваг тощо). Загін складається з екіпажів, у яких є свої 
доручення (діти-кореспонденти, відповідальні за розваги, за благоустрій, техніки тощо).  

Дитячий оздоровчий заклад має свою символіку, гімн, девіз, розрізнювальні знаки, 
які діти придумують самостійно.  

У «Котигорошковім флоті» є екіпаж вожатих, у якому старший педагог-
організатор – вожатський адмірал, координатори програм – віце-адмірали, загонові 
вожаті – капітани І рангу. 
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Візьмемо іншу, не менш цікаву модель «Сонячна галактика», у якій діти і дорослі 
живуть за законами Сонця.  

Закон сонячного дня: прокидаємось разом із сонечком, відпочиваємо, творимо 
спільно із сонечком;  

Закон сонячної дружби: повага до друзів, дорослих, спілкуємося, поважаючи один 
одного; у кожній дитині, людині відкриваємо найяскравіші риси, найцікавіші таланти; 

Закон  першого  сонячного  промінчика:  прагнемо  у  всьому  бути  першими  –  у  
корисних справах і спортивних змаганнях, у вікторинах і конкурсах, у дисципліні й 
порядку;  

Закон сонячної чистоти: сонечко посміхається охайним хлопчикам і дівчаткам, 
зігріває чистенькі кімнати, прибрані алеї парку, пляж;  

Закон сонячного кола: усі питання табірного життя вирішуємо разом; Закон 
сонячного зайчика: виграють під сонечком цікаві, веселі, корисні справи 

дітей і дорослих.  
Закон сонячного сяйва: сонце буде яскравішим, якщо кожен у таборі знайде справу 

до душі, навчиться новому, здобуде навички цікавих справ.  
За Законами Сонця діє ігрова модель дитячого самоврядування: весь табір – 

«Сонячна галактика», що складається з планет (загонів). Кожна планета має конкретну 
справу; сонячне доручення, придумане дітьми і дорослими, вибране спільно під час 
виходу планети на сонячну орбіту – організаційний період у дитячому таборі.  

На зборі народження планети вихователь пропонує дітям-мешканцям планети дати 
їй ім‘я («Планета сміливців», «Планета веселих чоловічків», «Планета відкривачів», 
«Планета посмішок», «Планета друзів», «Планета романтиків», «Планета літніх 
пригод» тощо).  

Після присвоєння планеті імені мешканці складають творчий план життя на планеті. 
Знайомство з дітьми передбачає інформацію про їх досвід участі у діяльності дитячого 
гурту, школи або позашкільного закладу, досвід дитячої громади або просто фантазії, мрії 
дітей; вожатий пропонує варіант плану-сітки, діти його доповнюють і з‘являється 
реальний план життя планети.  

На зборі розподіляються доручення-обов‘язки мешканців планети, формуються 
міні-групи: «країни», «сектори», «народи»; обирається рада планети, штаби справ 
планети, лідер планети, лідери міні-груп.  

Наприклад, рада планети: лідер, лідери справ, лідер-олімпієць, лідер-домовичок-
господарик, лідер-котигорошко, лідер-музикант, лідер-інформатор, лідер-витівник, 
лідер-грайлик, лідер-поштарик, лідер-художник, лідер-танцюрист лідер-умілець, лідер-
всезнайко, лідер-еколог, лідер-морячок, лідер-паперових іграшок майстер тощо.  

Після народження планет відбувається збір Сонячної галактики де формується рада 
Сонячної галактики, інформаційна агенція «Сонячні новини» та штаби міжпланетних 
справ: 

▪ штаб мандрівок-випробувань «Котигорошко»; 
  

▪ штаб дитячих irop-забав «Грайлик»; 
 

▪ штаб іменинників «Карлсон»; 
 

▪ штаб господарів «Домовичок»; 
 

▪ штаб екологів «Зелені чоловічки»; 
 

▪ штаб зв‘язку з батьками «О‘кей!»; 
 

▪ штаб художників «Палітра»: 
 

▪ штаб традицій, звичаїв «Берегиня»; 
 

▪ штаб спортивних випробувань «Олімпієць»; 
 

▪ штаб економічних ігор «Бізнес»; 
 

▪ пісенний штаб «Нотка» тощо. 
 

Голови штабів справ утворюють раду Сонячної галактики.  
Діяльність Сонячної галактики будується за її програмами-орієнтирами Федерації 

дитячих організацій України.  
Важливо враховувати принцип розвитку пізнавально-виховного навантаження 

роботи. На рівні справ загону пріоритетними є індивідуальні форми роботи з дітьми: 
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виявлення умільців, лідерів, дітей, які охоче беруть участь у справах загону. Загонова 
діяльність будується з урахуванням особистих якостей дітей-мешканців планети.  

На двадцять один – двадцять шість днів зміни рада галактики обирає декілька 
напрямків: спортивно-туристичний, краєзнавчий, пізнавально-прикладний, сімейно-
родинний тощо. Діяльність ведеться у розважально-ігровій формі, яка покладається в 
основу дружинних (галактичних) справ.  

Приклади дружинних справ: галактичний збір знайомства «Привіт, у Сонячній 
галактиці ми разом»; гра-мандрівка «Я у незнайомому місті»; виставка дитячих досягнень 
«Майстри Сонячної галактики»; чемпіонат танцю «Парад планет»; економічна гра «Я 
маю свою справу»; екологічна акція «День рідної землі»; марафон «Ми – майбутнє 
України»; «День іменинників»; хіт-парад дитячих пісень.  

Підготовкою до дружинної справи є загонові справи (найбільш вдалою і 
ефективною є пропорційність дружинних і загонових справ – 1:3).  

Наприклад, чемпіонат танцю готується у кожному загоні (обирається найкращий 
виконавець, краща пара, створюється танок для всього дитячого гурту).  

Економічна гра Сонячної галактики «Я маю свою справу» – це створення «вільної 
економічної зони» з власною грошовою одиницею, галактичним банком, планетними та 
міжпланетними підприємствами, корпораціями, концернами. Тут відкривається біржа 
праці, діють поліція, митниця, банки, центр захисту ідей тощо. До цієї гри планети 
готуються заздалегідь, проводячи конкурс дитячих проектів економічної діяльності, 
конкурс дитячої грошової одиниці, ток-шоу «Моя справа – найкраща», інформаційний 
марафон планети «Я знаю багато про професії, діяльність моїх батьків», конкурс 
рекламно-інформаційних листівок про справи, які розпочинає планета.  

Діти, дитячі колективи природно прагнуть до першості. Вдалою буде табірна зміна, 
під час якої відбуватимуться змагання планет за право знаходитися якнайближче до 
Сонця; змагання повинні носити захоплюючий, ігровий, прозорий, результативний 
характер. Важливо, щоб підсумки міжпланетного змагання підводились органами 
дитячого самоврядування (радою галактики, штабами міжпланетних справ);  
висвітлювалися на стінному екрані змагань «Крок до Сонця» – символічними 
різнокольоровими (за кольорами програм-орієнтирів ФДО України) промінцями.  

Підсумки роботи штабу господарів «Домовичок» висвітлюються на екрані чистоти 
«Посмішка Сонця». Умовними зображеннями стану охайності кімнат пропонуємо 
обрати: яскраве сонечко – «чисто, затишно»; сонечко, що сховалося за хмарку, – «у 
кімнаті немає господаря»; хмаринка – «неохайна кімната».  

Нагородами переможцям змагань стануть відзнаки-ордени (сонечка з 
різнокольорового паперу): «За активну участь у справах Сонячної галактики», «За 
спортивні досягнення», «За цікаві, корисні справи», «За кмітливість» тощо.  

Відзначаються як планети загалом, так і найактивніші діти. Найвищою 
персональною нагородою може бути фотографування найкращих на алеї найяскравіших, 
незабутніх сонечок «У кожній дитині є сонце».  

Кожні 3 -4 дні на честь планети-переможця піднімається прапор із зображенням 
сонця. Загін першим виходить на лінійку, бо він став планетою, розташованою найближче 
до Сонця.  

Інформаційна агенція «Сонячні новини» випускає радіогазети, стіннівки, а у разі 
потреби – листівку «За вушко – та на сонечко».  

На підсумковому зборі Сонячної галактики діти прощаються зі своїм дитячим 
гуртом, демонструють вміння, які здобули за зміну, співають пісень, залишають лист 
нащадкам Сонячної галактики, тим, хто прибуде до табору наступної зміни.  

Зміна аналізується педагогічним колективом. Створюються нові проекти діяльності 
табору.  

Модель Сонячної галактики – не унікальна. Вона є одним з багатьох можливих 
варіантів діяльності дитячого гурту за законами дитячого громадського формування. За 
аналогією можна створити «Веселкову флотилію», «Місто дівчаток і хлопців», «У країні 
майстрів», «Казкові острови», «Дитячий світ», «Країна Котигорошка» тощо. 
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Педагогам дитячих оздоровчих закладів, методистам важливо пам‘ятати про 
необхідність створення реальних, зрозумілих дітям форм устрою таборів. Правила 
дитячих змагань, завдання органів дитячого самоврядування повинні бути конкретними; 
дитячі доручення – варіативними; вся діяльність дитячого гурту – ігровою, конкурсною, 
пізнавальною. 
 

ЗАНЯТТЯ № 5.  
ТЕМА: КОЛЕКТИВНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ. 
ПЛАН. 

1. Технологія організації діяльності школярів.  
2. Планування та проведення колективно-творчих справ у таборі.  
3. Технологічна карта спільної творчої справи (СТС).  
4. Методика організації та проведення вогників в загоні.  

 
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ: 

1. Глущенко А.Г. Свята. Іграшки. Казки // Початкова школа. – 1980. – № 12.   
2. Гончарова Т.В., Олійник Н.Я. Організація і проведення колективної творчої справи // 

Позакласний час. – 2004. – Травень. – № 9-10. – С. 45-47.   
3. Затейник: Альманах. Вып.41, 42 / Сост. О. Снегова. – М.: Молодая гвардия, 1992. –  

125 с.  
4. Иванов  И.П.  Коллективное  творческое  дело  //  Учительская  газета. –  1987. – 

15 сентября.  
5. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.,1989.   
6. Інформаційно-методичний збірник матеріалів щодо оздоровлення та відпочинку дітей 

в Україні / Упорядники: Кияниця З.П., Смирнова М.О., Чеботарьова Н.О., Король 
М.Ю./ – К.: Поліграфцентр «ТАТ», 2002. – С. 32-44.   

7. Матвеев М.В., Матвеева Л.Г. 99 советов на пионерское лето. – М.: Молодая гвардия,  
1972. – 160 с.   

8. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навчальний посібник / Є.І. 
Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997.  

9. Педагогічна практика в оздоровчих таборах: Метод. посібник / А.С.Бик, 
А.А.Кендюхова та інші. – Кіровоград: КДПІ, 1992. – C. 18-27.   

10. Путешествие длиной в 26 дней // Затейник. – Выпуск 24. – 1980.  
11. Спутник пионерского вожатого – М: Просвещение, 1989, 1990.   
12. Тарасова Т.В. та ін. Особливості організації і проведення літнього відпочинку 

школярів. – Збірник методичних рекомендацій. – Тернопіль, 1997. – 172 с.   
13. Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно-полезной деятельности 

подростков. – М.: Просвещение, 1982. – С. 35-51, 133-153.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:  
1. Розробити розгорнутий план-конспект проведення одного дня роботи в загоні, що є 

складовою плану-сітки (День ―бантика‖, день Казки, день Ввічливості, День гарних 
манер тощо). Конкурс «На кращий загоновий захід» у режимі дня.  

 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  

Мета цього заняття полягає в тому, щоб окреслити особливості технології 
організації колективно-творчої справи; сформувати уявлення студентів про види 
колективної творчої діяльності в ДОТ; розкрити методику планування, організації та 
проведення КТС та вогників у загоні; надати методичну допомогу щодо збору фактичного 
матеріалу в «Зошит вожатого» з напрямку колективно-творчі справи різного характеру. 
 

1. Технологія організації діяльності школярів.  
Колективні творчі справи – пізнавальні, трудові, спортивні , організаторські – це, 

перш за все, складові повнокровного загального життя старших і молодших, вожатих і 
дітей, які діють разом. Справа, тому що представляє собою піклування про свій  
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колектив, один за одного, про оточуючих людей. Вона колективна, тому що 
здійснюється разом з дітьми та їх старшими товаришами, як їх загальна турбота. Вона – 
творча колективна справа, тому що це безперервний пошук кращих рішень життєво 
важливого завдання, тому що не тільки виконується, а й організовується разом – 
задумується, планується, оцінюється . Вона – творча, тому що не може перетворитися в 
догму, виконуватися за шаблоном, а завжди виявляє нові свої можливості, тому що вона 
– частина життя.  

Важливу роль у формуванні особистості відіграє діяльність. Залежно від того, що 
людина робить (тобто якого змісту її діяльність), як робить (способи діяльності), від 
організації й умов цієї діяльності і від того ставлення, яке ця діяльність викликає у 
людини, в неї відпрацьовуються, тобто формуються, відповідні нахили, здібності й якості 
характеру, закріплюються певні знання. В процесі діяльності, здійснюваної особистістю 
спільно з іншими людьми, людина пізнає саму себе.  

Діяльність – одна із безперечних умов створення, розвитку і становлення колективу, 
формування особистості; тільки в колективній різноплановій діяльності можливе 
здійснення органічної єдності особистого і суспільного, тільки в процесі суспільно 
корисної діяльності в шкільному колективі виховуються такі загальнолюдські цінності, 
як сумлінне ставлення до праці, почуття відповідальності за доручену справу, вміння 
враховувати спільні інтереси, трудова активність, бажання допомогти товаришам, уміння 
підкорятися, керувати тощо. Все це зумовлює діяльнісну спрямованість процесу 
формування особистості як основного фактора розвитку якостей і її різнобічних 
здібностей.  

Діяльність школярів сприяє вихованню в них творчої активності та суспільної 
спрямованості. Вона, подібно гвинтовому стрижню, приводить у відповідний рух всі 
підсистеми виховання: комплекс виховних цілей, спільність людей, що їх реалізують, 
внутрішньоколективні відносини, що складаються між учасниками цієї діяльності, форми 
й методи виховання, а також ту частину навколишнього середовища, яка охоплена 
школою для реалізації цілей.  

Основними умовами підвищення виховного впливу на школярів у процесі їхньої 
колективної діяльності є такі:  

− проектування основних напрямів діяльності відповідно до мети виховання 
особистості;   

− здійснення всіх напрямів діяльності як комплексу впливів на особистість в 
єдиному цілеспрямованому процесі;   

− взаємозв‘язок навчальної і позашкільної виховної роботи, скоординованість усіх 
виховних впливів і форм, їх необхідність і достатність, розумне розміщення в 
просторі і часі, чіткий ритм і раціональна організація життя колективу;   

− емоційна насиченість школи, коли діловитість не пригнічує емоційної сфери 
колективу. Романтика, мажор, гумор, гра, виховання настроєм, «педагогіка 
радості» – характерні якості ефективної виховної системи;   

− творче співробітництво поколінь, що виражається в гуманному, довірливому 
стилі відносин дорослих і дітей, у їхньому взаєморозумінні і взаємодії щодо всіх 
колективних справ. Створюється ситуація, коли діти і дорослі виступають як 
однодумці, а інколи і як колеги, виховання перестає бути впливом, спрямованим 
лише в одному напрямку – від суб‘єкта до об‘єкта; відбувається процес взаємного 
збагачення педагогів і школярів;   

− орієнтація на загальнолюдські цінності у виховному процесі;   
− наявність відповідних відносин, що забезпечують самопочуття дитини в 

колективі (статус особистості в міжособистісних відносинах, почуття 
внутрішньої єдності з товаришами, соціальна захищеність тощо);   

− орієнтація на випускника школи як кінцевий результат її виховної діяльності 
(загальна спрямованість і соціальна активність, готовність до праці, до вибору  
професії, продовження освіти, до сімейного життя).  

Виховна ефективність будь -якої діяльності перебуває у прямій залежності від її 
організації, продуманості, якщо враховуються вікові особливості дітей, відбувається  
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чергування і дозування видів діяльності, різноплановість якої має надзвичайно важливе 
значення у формуванні всебічно розвиненої особистості школяра.  

Оскільки діяльність є найважливішою формою виявлення активного ставлення 
людини до навколишньої дійсності, то правильна організація створює фундамент для її 
здійснення.  

Саме від того, як організовано діяльність, залежить ефективність виховного впливу 
на особистість школяра як об‘єкта і суб‘єкта виховання.  

Шляхом організації досягається функціонування і розвиток системи виховання, 
чіткий взаємозв‘язок її складових частин і окремих ланок; раціональна структура 
управлінських органів і об‘єкта виховання. Засобами організації діяльності є координація 
різних ланок, визначення послідовності управлінських операцій, регламентація 
обов‘язків, здійснення контролю, коригування висхідних цілей виховання 
з урахуванням наявного досвіду.   

Є різні підходи до організації діяльності школярів. Вони виникали, 
удосконалювалися, взаємозбагачувалися в процесі розвитку науки і педагогічної 
практики. Тому нині існує кілька варіантів методичних підходів до розв‘язання проблем 
організації діяльності, які являють собою відповідну основу для зіставлення і вибору 
оптимальних організаційних варіантів.   

Польський професор Т. Котарбинський створив окрему науку, що вивчає загальні 
основи організації успішної діяльності, яка називається праксеологією. Праксеологія 
пропонує схему організованої раціональної діяльності, що передбачає три основні фази:   
1) підготовка; 2) виконання; 3) контроль.   

Важливо те, що ці фази властиві як індивідуальній, так і колективній діяльності.  
Вони складаються з окремих компонентів діяльності. 

1. Підготовка:  
а) визначення мети; б) 
вивчення умов діяльності; в) 
планування; 
г) підготовка умов діяльності та її організація. 
2. Виконання:  
а) виконувані операції; 
б) поточний контроль; 
в) усунення непередбачених перешкод. 
3. Підсумковий контроль:  
а) оцінка підсумкового результату; 
б) оцінка перебігу діяльності; в) 
пропозиції на майбутнє.  
Як бачимо, ця схема також є відповідним орієнтиром організації різних видів 

діяльності. Саме тим, що на практиці окремі організаційні фази ігноруються чи 
здійснюються абияк, зумовлюється значне зниження ефекту діяльності.  

Російський професор І.П. Іванов, узявши за основу методику виховання А. С. 

Макаренка, виробив відповідний підхід до організації колективних справ, діяльності 

вихованців і вихователів. Він розглядає колективну організаторську діяльність як участь 

кожного вихованця (разом із старшими і під їхнім керівництвом) у плануванні життя 

колективу, в організації виконання плану в підведенні підсумків зробленого. 
 

Колективну діяльність він проектує на основі конкретної справи з урахуванням 
творчого підходу до її здійснення. Конкретні види роботи як складові КТС (колективна 
творча справа) Іванов прогнозує у вигляді відповідних стадій, що відповідають етапам 
розвитку КТС.  

Перша стадія – попередня робота вихователів: заступника директора школи з 
виховної роботи, класних керівників, педагогів, батьків. Вони визначають виховні цілі 
КТС, накреслюють висхідні напрями дій, які потрібні для того, щоб скласти спільними 
зусиллями дорослих і дітей оптимальний проект майбутньої КТС. Виникає бесіда із 
школярами, яку можна назвати стартовою. 
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Друга стадія – колективне планування. Важливим компонентом цього етапу є 
обговорення. Тому його умовно називають збором-стартом.  

Третя стадія – підготовка КТС. Спільний проект колективної творчої справи 
уточнюється, конкретизується спочатку радою справи, потім – у мікроколективах, які 
планують і починають втілення окремих частин загального замислу, враховуючи 
пропозиції, висловлені на зборі-старті. 

Четверта стадія – підсумок роботи, здійсненої в процесі її підготовки.  
П’ята стадія – колективне підведення підсумків: що було вдалим і чому? що не 

вдалося здійснити і чому? що пропонується на майбутнє?  
Шоста стадія КТС – стадія найближчого застосування. Підготовлена колективна 

творча справа використовується у відповідній сфері діяльності школярів.  
Із зіставлення різних підходів до організації діяльності школярів випливає, що 

організаційна модель не може бути визначена як стандарт. Кожен із запропонованих 
проектів ґрунтується на організаційній будові конкретної справи, стимулює до активної 
діяльності і творчості. Наприклад, впродовж організації трудового процесу 
(прополювання кукурудзи на колгоспному полі) школярі, обговорюючи поставлену перед 
ними ціль, запропонували: створити зведені загони. Звичайно, ризиковано виконувати 
роботу без учителів, без їхнього нагляду, але все-таки прийшли до єдиної думки. 
Вирішили створити окремий трудовий загін учителів, а самим працювати на повному 
самоврядуванні. Керує роботою рада командирів зведених загонів. Організований у такий 
спосіб трудовий процес мав більш високий виховний ефект. Самі по собі виникали умови 
для формування важливих моральних якостей, уміння керувати і підкорятися, почуття 
відповідальності і взаємодопомоги, вимогливості до себе і товаришів, прагнення до 
зразкової праці.  

Кожен командир зведеного загону разом із своїми заступниками легко могли 
проконтролювати роботу дітей. Було створено спеціальний контролюючий орган. 
Загальним правилам підпорядковувався і трудовий загін учителів. Підсумок роботи 
знайшов своє відображення в інформаційних бюлетенях «Блискавка», в «Оперативному 
фотооб‘єктиві», радіогазеті.  

В організації дитячої праці А.С.Макаренко вбачав дві нерозривно пов‘язані сторони: 
виховання в праці і для праці. Об‘єднуючи виховання в праці з проблемою особистості і 
суспільства, А.С.Макаренко зазначав, що в трудовому зусиллі виховується не лише 
робоча підготовка людини, а й підготовка товариша, тобто виховується правильне 
ставлення до інших людей, – це вже буде моральна підготовка.  

У процесі проведення колективних творчих справ слід враховувати вік школярів. 
Наприклад, форми КТС для молодших школярів повинні вводити їх у світ казки, фантазії, 
формувати трудові навички, перші уявлення про колективні справи і уміння проектувати 
їх (трудові десанти, операції «Золота фантазія», «Фабрика», «Птахам нашу турботу», 
«Святковий сюрприз», «Естафета улюблених занять», казка-естафета, «Весела 
спартакіада» тощо).  

Школярам середнього шкільного віку можна запропонувати КТС, пов‘язані із 
пошуковою роботою (операції типу «Турбота», жива газета, трудові десанти, концерт-
блискавка, пошук корисних справ тощо).  

КТС – спосіб організації діяльності школярів, властивий і старшому шкільному віку 
(прес-бій, прес-конференція, збір-диспут, турнір знавців (науки, професій, природи, 
спорту, поезії, театру, музики), літературно-художній конкурс тощо).  

Однак більш ефективно діє КТС у старшокласників, якщо вони мають навчальний 
організаторський характер цікавих справ для молодших школярів. Наприклад, учні 
провели колективну творчу справу художньо-естетичного циклу.  

На першій стадії КТС (попередня підготовча робота) визначали завдання. 
Основною метою цього етапу було складання проекту можливого варіанта казки, який 
можна було б подати школярам молодшого шкільного віку.  

Перед учнями було поставлені також і допоміжні завдання: визначити темперамент 
героїв казки; вибрати роль, яку кожен міг би зіграти в процесі інсценізації, виділити 

 
 

74 



виховуючі моменти в казці. Під час підготовчого періоду школярі поділилися на творчі 
групи.  

Друга стадія – розповідь казки, складання творчими групами варіантів проекту 
казки, який можна запропонувати дітям молодшого шкільного віку.  

У процесі підготовки КТС (третя стадія) творчі групи розробляють свої проекти, 
готують відповідні фрагменти з казки згідно з передбаченим проектом (сюрприз).   

Четверта стадія – проведення КТС.   
Творчі групи подали свої проекти, фрагменти із казки у вигляді розповіді, розповіді-

ілюстрації, інсценізації, драматизації.   
Наступна стадія – підведення підсумків. Здійснюється колективна оцінка 

результатів роботи групи.   
Остання стадія колективної творчої справи – показ казки для молодших школярів 

творчими групами в різних варіантах.   
У цьому випадку КТС знайшла свій наступний розвиток: старшокласники 

визначили драматизацію казки найбільш властивим варіантом для школярів молодшого 
віку і тому проводиться стартова бесіда (визначають учнів, які зіграють роль акторів, 
сценаристів» режисера, художніх оформлювачів тощо). Подальший розвиток знаходить 
своє відображення в підготовці КТС (репетиції), проведенні її як одного із фрагментів 
конкурсу педагогічної майстерності, а також використанні досвіду роботи в наступній 
діяльності – веденні конкурсу драматизованої казки між загонами у пришкільному 
оздоровчому таборі, де учні педкласу виконували функції молодших вожатих, КТС 
знайшла своє втілення в діяльності студентів під час педагогічної практики.   

У процесі підготовчого етапу КТС педагог повинен насамперед дослідити коло 
інтересів своїх учнів, визначити стадію формування колективу в класі, стан обізнаності 
батьків з інтересами та уподобаннями своїх дітей. Тут у пригоді вчителю стануть такі 
методи дослідження, як спостереження (колективне та індивідуальне), анкетування та 
соціометричне дослідження.   

Наприклад, обираючи тему КТС «З бабусиної скрині» (Подорож до джерел народної 
творчості), ми керувалися спостереженнями за класом в цілому і за окремими учнями під 
час уроків музики, історії, народознавства та виховних справ. Ми дійшли висновку, що 
діти недостатньо обізнані з народною піснею, казкою, грою, українськими традиціями та 
звичаями.   

Особливої ваги в процесі організації КТС набуває соціометричне дослідження. За 
його допомогою здійснюється найбільш вдалий розподіл дітей на творчі пошукові групи. 
Вдається правильно обрати керівників цих груп та не залишити осторонь з різних причин 
дітей, «ізольованих» у даному колективі.  
 

2. Планування та проведення колективно-творчих справ у таборі.  
Для процесу становлення і розвитку дитячого колективу важливу роль відіграє 

атмосфера доброзичливості, довіри і поваги до особистості кожної дитини, емоційності й 
творчого пошуку, які панують у колективі; вибір різностороннього і творчого характеру 
діяльності колективу, різноманітність форм і видів цієї діяльності. Процес розвитку 
дитячого гурту вимагає постійного ускладнення і урізноманітнення видів діяльності.  

Найефективнішою формою організації дитячого дозвілля є колективна творча 
справа (КТС), яку умовно поділяють на: 

− експромт (пісні, ігри, концертні номери, бесіди тощо);   
− мала творча справа;   
− велика творча діяльність.   

Прикладами КТС – експромту є: колективні пісні (із додаванням до них 
оригінальних невимушених рухів); ігри; концертні номери + ігри із аудиторією; бесіди на 
основі запитань-експромтів («Чому сьогодні поменшало сміття?», «Ти любиш манну 
кашу?» тощо).  

Прикладів малих творчих справ можна бути безліч, адже їх суть дуже проста: загін 
щоразу ділиться на кілька груп у 3-5 осіб. Кожній групі пропонується нескладне творче 
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завдання і дається кілька хвилин на його виконання. Особливо цікаво якщо перед кожним 
новим завданням формуються нові групи. Таким чином, протягом невеликого відрізку 
часу, доки проходить справа, кожна дитина має змогу поспілкуватися практично із усіма 
членами загону. 

Пропонуємо  окремі  творчі  завдання,  які  залюбки  виконуються  дітьми  різного 
віку: 
➢ інсценувати анекдот; 

 

➢ «оживити» картину видатного художника; 
 

 

➢ зобразити знайомих людей (вожатих, працівників їдальні) за їх звичною (незвичною) 
справою; 

  

➢ підготувати пародію не естрадних зірок чи телепрограму; 
 

➢ вигадати рекламу непотрібних речей; 
 

➢ продемонструвати виступ у цирку дресирувальника і його тварин; 
 

➢ побудувати групову скульптуру на запропоновану тему; 
 

➢ намалювати портрет один одного; 
 

➢ скласти коломийки на задану тему; 
 

➢ заримувати буріме; 
 

➢ показати зйомки кінофільму (роботу на кіностудії) тощо [2]. 
 

 
Не обов‘язково, щоб творчі завдання були складними: головне – створити 

невимушену атмосферу, пізнати один одного і свої власні здібності.  
Водночас, цей вид діяльності, за умови його всебічної продуманості, може мати 

достатнє пізнавальне значення, стати джерелом корисної інформації для дітей. 
Ось приклади таких творчих завдань: 

✓ намалювати портрет загону; 
  

✓ спорудити «Родинне дерево» із піску; 
 

✓ намалювати листівку «Світ моїх прав»; 
 

 

✓ створити карту закладу (регіону, України) на тему: «Тут потрібна наша допомога»; 
 

 

✓ «зняти» відео-ролик «Сім‘я майбутнього»; 
 

✓ скласти екологічний кросворд; 
 

✓ здійснити верстку плакату «Спасибі – ні»; 
  

✓ підготувати пам‘ятку одноліткам «Як жити і не помилятися»; 
 

✓ розробити анкету «Вільний час дитини третього тисячоліття»; 
 

✓ розробити «маркетинговий план» розвитку дитячого центру тощо [2]. 
 

 
Варто зазначити, що такого роду творчі завдання потребують обов‘язкового 

підведення підсумків після завершення їх виконання: організація виставки творчих робіт, 
проведення анкетування, обмін пам‘ятками і подарунками, складання колективних 
листів, послань та інше.  

Велика творча діяльність реалізується у дитячому центрі на рівні загонових, 
дружинних та загальнотабірних справ. 

Усе розмаїття дитячих справ можна вкласти у такі видові рамки: 
1. Пізнавальні справи:   
➢ подорожі-знайомства («Світ моїх прав» – знайомство із Конвенцією ООН про 

права дитини; «Естафета дружби» – гра на місцевості за вказаним маршрутом; 
«Подвиги Котигорошка» – подорож у світ народної казки; «Мій край – зелена 
Україна» – подорож містами, регіонами, річками тощо, «Веселковими 
стежинами» – гра-експрес за програмами діяльності федерації дитячих 
організацій; «У бальному царстві» – знайомство, розучування і демонстрація 
бальних танців); «Козацькому роду нема переводу» – конкурсна програма на основі 
історичного матеріалу); 

 

 
Наприклад, «Естафета дружби». Гра на місцевості, яка проводиться з метою 

згуртування колективу в цікавій творчій справі. Учасники гри діляться на 4-5 команд (це 
можуть бути ланки). Кожна команда отримує від ведучого (вожатого) завдання пройти за 
азимутом (або за спеціальними знаками) певну відстань, знайти в кінці маршруту пакет, 
у якому зберігаються пропозиції по підготовці сюрпризу для колективу. В 
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пропозиціях вказується, яким повинен бути характер сюрпризу. Кожна команда готує 
частину загальної творчої справи: сторінку «живої» газети, або усного журналу, 
експонати на виставку «Природа і фантазія», куплет колективної пісні на певний мотив 
та ін.  
➢ вікторини («Україна – перлина Європи» – запитання, пізнавальні завдання після екскурсії 

містом; «Я і безпека» – практичні поради щодо дій у складних життєвих і надзвичайних 
ситуаціях); 

  

➢ захист проектів; 
 

 

➢ усні журнали – пізнавальні справи-огляди на зразок серії коротких виступів-сторінок різної тематики 
оточуючого і внутрішньо-колективного життя 

 
 

(радіогазети «Заради майбутнього», «Наші мами і тата», «Україна і світ»; КТС 
«Вечір розгаданих та нерозгаданих таємниць», прес-конференція дитячого 

 

активу, збір-диспут «Спасибі – ні»).  
Наводимо приклад проведення пізнавальної колективно-творчої справи – «Вечору 

розгаданих та нерозгаданих таємниць».  
Це пізнавальна справа-огляд проводиться з метою привернути увагу учасників до 

наукових відкриттів, нерозв‘язаних питань, до різних явищ оточуючого світу, перспектив 
його розвитку. «Вечір розгаданих та нерозгаданих таємниць» дозволяє дітям і дорослим 
у живій формі обмінюватися своїми знаннями, думками, здогадками, учить ставити 
запитання, доводити, вести колективний пошук істини, застосовуючи при цьому книги, 
журнали, газети, радіо, телебачення.  

Варіант вечора ( «рада наймудріших»), до складу якої входять представники усіх 
первинних колективів (ланок, груп) . Керівник сам складає список таємниць і повідомляє 
усім учасникам наперед (за кілька годин або днів до вечора). Усі думають над цими 
таємницями, читають науково-популярну літературу, радяться із спеціалістами. На 
самому вечорі кожна команда отримує одну-дві таємниці для детального повідомлення. 
Інші команди висловлюють свої думки, розвивають точку зору доповідачів або 
спростовують її. Так поступово обговорюється кожна таємниця, яка була запропонована 
«радою наймудріших». Приклади таємниць: 

–   Чи є життя на інших планетах Сонячної системи?   
–   Чи можлива передача думок на відстані?  
–   Чи можна продовжити життя людини до 200 років?  
–   Чи існує штучний інтелект? тощо.  

Поради організаторам.  
1. Таємниці краще підбирати дискусійні.   
2. При підготовці потрібно використовувати усі доступні учасникам джерела, 

особливо науково-популярні журнали і книги.   
3. Сам вечір не повинен бути доже довгим.   
4. Обов‘язкова присутність ігрових елементів, вони допоможуть підтримати і 

утворити мажорний настрій. Однак використовувати гру, гумор, розваги треба так, 
щоб вечір не став простою розвагою, забавою, а був у своїй основі глибоко 
змістовною, пізнавальною справою дітей і дорослих.   

2. Трудові справи: трудові десанти, операції «Затишок», «Чистий бережок», акція 
«Діти – дітям», економічна ділова гра «День підприємця».   

3. Розважальні (художні) справи:   
➢ Ланцюжки пісень («Співаймо разом», «Українські співаночки», «Співає море і літо»). 

  

➢ Концерти-»блискавки» («Алло, ми шукаємо таланти», «Ромашка», «Міні-Голівуд», «Молодь 

за майбутнє» – імпровізовані колективні виступи за визначеною програмою) тощо. 
 

 
Концерт-»блискавка» »Ромашка». Вихованці виготовляють модель квітки 

ромашки, де вожатий на пелюстках зі зворотної сторони пише творчі конкурси . Кожен 
учасник, відриваючи пелюстку, отримує завдання. Для виконання умов запропонованого 
конкурсу, учень може залучати своїх товаришів. Прикладом таких завдань для 
колективної творчої справи-концерту «Ромашка» можуть бути: 
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1. Інсценувати фінал казки «Рукавичка», «Ріпка».  
2. Виконати танок «Подоляночка», «Маленьких каченят».  
3. Дописати ще два рядки:  

▪ Вы слыхали? На базаре чудо птицу продавали … 
 

▪ В зоопарке плачет слон – увидал мышонка он … 
 

▪ Царь издал такой указ: «Всем придворным в тот же час ….». 
 

▪ Удивляется народ – почему сердит Федот? … 
 

4. Пантоміми «Вдала рибалка», «Морозиво», «Будильник», «Чайник», «Праска».  
5. Жива картина «Три богатирі», «Знову двійка», «Мисливці на привалі».   
6. Інсценування за приказкою «На чужой каравай рот не разевай», «За двумя зайцами 

погонишься – ни одного не поймаешь».   
7. Малюнок з заплющеними очима: «Кіт на прогулянці».  
8. Скласти розповідь з вирізаних газетних заголовків.  
9. Створити частівку, що починається зі слів: «Ось би нам …».   
10. Знайти нове застосування предметам: пустій бляшанці; протертій шкарпетці; 

лампочці, що згоріла; пустому стержню від ручки.   
➢

 Літературно-художні конкурси («Чарівник (чарівниця ) казки», «Світ чарівної казки») 
тощо. Літературно-художній конкурс – це колективні пізнавальні справи, які розвивають 
здібності кожного учасника і основані на обміні знаннями, враженнями, інтересами. 

Орієнтовані види літературно-художніх конкурсів:  
▪ конкурс між ланками на одну й ту ж тему, яка вибрана спільно всіма учасниками, або різні теми; 

 
 

▪ конкурс на кращу розповідь або казку в малюнках; 
 

▪ конкурс на кращий колективний малюнок; 
 

▪ конкурс на кращий підпис під малюнком. 
 

Поради організаторам: 
1. Конкурси можна проводити як «блискавки» протягом короткого часу.  
2. Теми можуть бути різними, з урахуванням інтересів учасників.   
3. Завершити конкурс краще всього «захистом» усіх виставлених робіт (автори 

читають свої казки, розповідають про малюнки, відповідають на запитання 
товаришів, а потім колективним обговорюванням їх привабливих частин та 
недоліків).   

4. Журі конкурсу повинно так оцінювати роботи, щоб не було ображених, знайти  
теплі слова для кожної ланки. 

➢ Театральні постановки («Казковий зорепад», «Казка на новий лад») тощо. 
 

 

4. Спортивні справи: Малі олімпійські ігри; гра-випробування «Котигорошко»; 
футбольні турніри; конкурсні програми /»Веселий фініш», «Козацькі забави»).   

5. Справи-свята (державні, народні чи самостійно вигадані свята) тощо.   
Мала творча діяльність включає дитячі заходи, реалізація яких можлива на рівні 

загонових справ, а велика творча діяльність знаходить свій вияв у дружинній, загально 
табірній роботі.  

Важливо пам‘ятати, що співвідношення загонових справ до дружинних повинно 
складати 3:1, тобто кожні три загонові справи, ретельно сплановані і організовані, 
повинні слугувати підготовкою до однієї великої, дружинної справи, ще краще 
організованої і підготовленої. 

Як організувати роботу загону щодо підготовки творчої справи?  
✓ Визначити педагогічну мету КТС (знання, які отримують діти; риси характеру, уміння і 

навички, які формуються у дітей під впливом певного виду діяльності). 
 

 

✓ Визначити контекст справи (які справи проходили раніше, які будуть проходити пізніше). 
 

 

✓ Визначити зміст справи (якщо справа велика, то її зміст може включати кілька справ). 
 

 

✓ Визначити вік, кількість учасників, вимоги до них, узгодити з учасниками факт 
проведення КТС 
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✓ Визначити форму і тип справи. 
  

✓ Вирішити організаційні сторони справи. 
 

✓ Провести КТС. 
  

✓ Підвести підсумки КТС [2]. 
 

Отже, умовно колективну творчу діяльність можна поділити на три рівні: рівень 
підготовки, рівень організації і рівень виконання (проведення).  

До рівня підготовки відносяться: написання сценарію і режисура свята, проведення 
репетицій, виготовлення костюмів; розробка запитань для диспуту; виготовлення 
запрошень, плакатів, оформлення місця проведення справи, запис фонограм тощо.  

Рівень організації включає: пошук необхідних ресурсів, розподіл їх; пошук і 
розподіл реквізиту; організація реклами (якщо вона необхідна); узгодження форми, 
змісту, терміну, місця проведення справи із зацікавленими особами. Конкретніше: 
забезпечення зали для репетицій, пошук необхідної апаратури, отримання доступу до 
необхідних приміщень, зв‘язок із адміністрацією, зв‘язок із засобами масової інформації, 
організація перегляду номерів, проведення генеральної репетиції тощо.  

Рівень виконання включає власне проведення творчої справи. Наприклад, ступінь 
підготовки ведучих, якість гри акторів та інше.  

Розглядаючи творчу діяльність як багаторівневу модель, бачимо, що велика 
кількість виховних завдань вирішується на рівнях підготовки і організації, тому при 
розгляді творчої справи варто особливу увагу надавати процесу її підготовки й 
організації. Нерідко, навіть за умови доброї підготовки і організації зовнішній результат 
не відповідає задуманому. Проте, це не означає, що поставлені виховні завдання не 
виконані. Навпаки, подібна ситуація дає можливість педагогу, вихователю розвивати 
аналітичні здібностей дітей, допомагає осмислити те, що сталося, проаналізувати 
недоліки і зробити висновки на майбутнє. 

Важливо  пам‘ятати:  при  організації  КТС  головним  педагогічним  результатом  є 
процес підготовки і організації справи, а не її зовнішній результат.  

Реалізація кожного рівня може здійснюватися різними людьми. Проте ці люди 
повинні усвідомлювати, що беруть участь у загальній (колективній) справі . Тобто, у 
кожної дитини, що бере участь у справі, є своя роль (чи своя діяльність). Ці ролі щодо 
підготовки КТС можна визначити для дітей так:  
▪ учасник (виконує конкретні завдання: вивчає роль і грає її, відповідає на запитання 

вікторини, готує реквізит, домовляється з конкретною людиною про приміщення тощо); 
 

▪ генератор ідей (висуває, пропонує ідеї, але не обов‘язково їх реалізує); 
 

 

▪ організатор (людина, здатна повністю організувати справу, тобто, визначити і сформулювати її 
завдання: підготовка оформлення, репетиції, домовленості і т.д.). 

 

▪ учасник-організатор (людина, яка хоче виконувати деякі завдання сама, але може 
 

 
і організувати діяльність інших). Як правило, дитина, яка є учасником-
організатором, не може охопити всього обсягу завдань щодо підготовки КТС [2].  

Педагог-організатор, котрий організовує творчу справу зі своїм загоном 
професійно, ніколи не повинен забувати про: 

• розподіл роботи (хто за яку частину відповідає);  
• оформлення (плакати, лозунги, значки, музика тощо);  
• інформацію (оголошення, листівки);  
• обладнання (приміщення, меблі, декорації, хто ладнає і хто прибирає);   
• джерела матеріалів (книжки, відео-, аудіо-плівки, -диски);   
• учасники (скільки та які групи, хто їх організує);   
• проведення (етапи справи, їх зв‘язок, справа кожної групи на різних етапах, 

заповнення пауз);  
• нагородження (грамоти, призи);  
• оцінювання (склад журі, критерії оцінювання);   
• літопис КТС загону, табору (фотографування, відеозапис, фотогазета, газета, 

матеріали для літопису);  
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• аналіз (місце і час обговорення; учасники обговорення; критерії оцінювання; 
аналітичні оцінки: що і як .пройшло, що могло би бути кращим і як цього 
досягнути, що найбільше запам‘яталося, кому подякувати) [2].  

 
3. Технологічна карта колективної творчої справи (КТС). 
Схематично технологічна карта колективної творчої справи має такий вигляд: 

 
 Етапи КТС Постановка завдання, що спонукає до   Дії    Дії «ради 

 

   усвідомлення важливості наступного пускового лідера  справи»  

    періоду життя    
 

                

 1. Психологічна Усвідомлення завдання, що передбачає Дії  колективу,  до  складу   
 

 підготовка наступну діяльність.    якого входять вихованці   
 

 колективу         разом з вихователями і   
 

          педагогами-організаторами   
 

 2. Колективне 1. Розподіл на мікро групи    за 1. Спонукання до розподілу Створення 
 

 творче планування інтересами та бажанням учасників. на мікрогрупи  за «Ради справи». 
 

 КТС.  2. Колективне продумування кожною бажаннями, уподобаннями, Деталізує  
 

 Форми: збір, мікрогрупою  відповідей на лічилкою.      методи КТС, 
 

 стартова бесіда, організаційні питання.    2. Нагадування   мікро- визначає  
 

 мозковий штурм, 3. Висунення групою своїх пропозицій групам питань, спільне конкретні  
 

 аукціон ідей. у  відповідь.  Колективне  усвідомлення обдумування відповідей.  завдання,  
 

   пропозицій, вибір оптимального 3. Участь в усвідомленні включаючи 
 

   (об‘єднаного) варіанту.   пропозицій.      чергування 
 

   4. Вибір форми КТС і КТС-супутників. 4. Упорядкування стосунків творчих  
 

   5. Вибір групою пропозицій за змістом у спілкуванні.     доручень.  
 

   діяльності,  орієнтованих  на  кінцевий 5. Запис пропозицій.     
 

   результат.       6. Нагадування  спільних   
 

   6. Члени колективу шукають шляхи завдань, побажання всім   
 

   включення в підготовку КТС, успіху.         
 

   визначаючи особисту роль.            
 

 3. Колективна 1. Поглиблене вивчення й усвідомлення Робота з усіма на рівних.  Коригування 
 

 підготовка змісту діяльності (по мікрогрупах).        стосунків,  
 

 задуманого. 2. Творча  підготовка задуманого        створення  
 

 Форми:  екскурсії, (виставка, хор ).            умови для 
 

 читання,  3. Робота  над  виконанням  конкретних        колективної 
 

 розповіді, КТС- завдань по мікрогрупах.          підготовки 
 

 супутники,               задуманого. 
 

 операції тощо.                 
 

 4. Свято  Свято   в   раніше   вибраній   формі Корегування стосунків у Участь  у святі 
 

 проведення КТС. спілкування на основі стосунків спільній    діяльності, на рівних, де у 
 

   товариства.      спілкуванні, справі.   кожного своя 
 

                 необхідна роль. 
 

 5. Колективне 1. Кожна мікро група обговорює Спонукання до організації й Участь в 
 

 підведення результат КТС.     проведення  обговорення обговоренні  на 
 

 підсумків.  2. Кожна мікрогрупа висловлює думку. підсумків;  висловлення рівних.  
 

 Форми: збір, 3. Думки обговорюються, оптимальні пропозицій щодо нових   
 

 відверта розмова приймаються до виконання.   завдань.         
 

 по «колу».                  
 

 6. »Прогноз» 1. Виконуються прийняті  рішення          
 

 подальшої КТС. всіма членами колективу.            
 

   Підготовка до нових справ.            
 

 В   цілому   ж   метод   колективно-організаторської   творчості   полягає   в 
 

наступному:                 
  

1. Колективна творча справа вибирається і продумується в залежності від умов 
оточуючої дійсності і життя самого колективу, проводиться конкурс між 
первинними колективами, наприклад, ланками, загонами на кращі варіанти, 
пропозиції, проекти.   

2. На загальних зборах обговорюються всі варіанти і один з них відбирається для 
здійснення; обирається «рада справи» і творча група із представників кожного 
первинного колективу.   

3. «Рада справи» або творча група, яка спираючись на пропозиції первинних 
колективів, розробляє вибраний варіант у деталях, враховуючи умови, розподіляє 
доручення між первинними колективами, а потім керує виконанням замисленого.  
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4. Проведена справа обговорюється на «Вогнику», де кожен первинний колектив 
висловлює свою думку про те, що вдалося реалізувати та які виникали труднощі, а 
потім – свої пропозиції на майбутнє.  

 
4. Методика організації та проведення вогників у загоні.  
Вогник – це колективне обговорення загоном і вожатим прожитого дня, аналіз 

проведених справ, розбір тих обставин , взаємовідносин, які складаються. Сама назва 
«вогник» означає не тільки вогнище, хоча певним чином і пов ‘язана з вечірнім вогнищем 
– це іскра зацікавленості кожного справами колективу і долею товариша, тепло 
взаємовідносин і світло дружби. Ось чому вогнище – це зовсім не обов‘язковий атрибут 
«вогника». Головне в ньому – зміст і тональність розмови, обговорення. 

В таборі розрізняють наступні види «вогників»:  
• Вогник знайомства;  
• Вогник організаційного періоду (10-15 хв.);   
• Вогник перших десяти днів;   
• Вогник других десяти днів;   
• Вогник заключного періоду;  
• Вогник прощання [9].   
Крім того, посеред вогників перших і других десяти днів розрізняють такі форми 

проведення вогника, як: 

• Вогник аналізу справи (10-15 хв.);  
• Вогник аналізу дня (10-15 хв.);   
• Вогник відверта розмова (10-15 хв.);   
• Вогник чергового загону (10-15 хв.);   
• Тематичний вогник (до 30 хв.).   

Вогник знайомства. Мета вогника – сформувати у кожної дитини уяву про загін  
і про себе в цьому загоні. Існує декілька варіантів вогника знайомства:   

1. Розповідь-естафета «Розкажи сам про себе». Для розповіді пропонується схема: як 
звуть, звідки прибув, яке доручення виконував в школі, чим захоплюється, чому 
хотів би навчитися, що можеш запропонувати загону (знання, уміння та ін).  

2. Творча розмова:   
а) мій ідеал (мій улюблений герой); 
б) «День, який мені запам‘ятався».   

3. Творчість груп:   
а) ТОТ (творче об‘єднання тезок); б) коло 
інтересів – пісні, спорт, кіно, читання;   
в) концерт-блискавка «Моя адреса – України».  

Зміст вогника-знайомства:  
а) виступ – представлення кожного члена загону, табору; 
б) розповідь вожатого про традиції загону, табору. 

Не повинно бути: 
▪ перетворення вогника в знайомство делегацій або груп; 

 

▪ заміни вогника співанням пісень або читанням віршів. 
 

 
Позиція вожатого: він готує і веде вогник сам, коментує, контролює теми і 

тональність, слідкує за настроєм і увагою, узагальнює, робить висновки, пропонує форму 
проведення вогника, показує, як необхідно виступати і вести себе під час вогника. Він 
промовляє вступне слово і заключне [9].  

Мета вогників організаційного періоду – виховати у дітей потребу спілкуватися 
один з одним, з колективом, зацікавити загальними справами загону. У вогнику 
організаційного періоду обов‘язково присутні такі складові: 

У вогнику організаційного періоду обов‘язково повинно бути:   
–   виступ дітей по колу;  
–   пропозиція-схема аналізу дня;  
–   вожатий пояснює правила вогника;  
–   узагальнення розмови вожатим;  
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–   обговорення і оцінка роботи тимчасового командира.  
Формою розмови може бути «лист додому», «лист другу», «розповідь-естафета». 
Не повинно бути: 

–   виступів тільки окремих, «яскравих» дітей;  
–   довгого, лекторського слова вожатого.  

Варто  відзначити  особливості  «вечірнього  вогника»  організаційного  періоду.  
«Розкажи мені про себе» – традиційний вогник, що проводиться на початку зміни. Діти 
розповідають один одному про себе; тому, хто говорить, задають питання, але оповідач 
може і не давати відповідей – це його право. Починати такий вогник краще з виконання 
улюблених чи добре відомих дітям пісень; потім вожатий розповідає про мету і порядок 
проведення вогника; розповідаючи про себе, подає приклад дітям. Важливо з перших 
вогників викликати інтерес і зацікавлення дітей такою формою роботи. 

Введіть правила проведення вогника, характерні для вашого загону, наприклад, 
такі: 
➢ якщо хочеш виступити, не викрикуй, а підніми руку; 

  

➢ уважно слухай, дай можливість висловитися кожному, не перебивай; 
 

 

➢ критикуй, не принижуючи, а допомагаючи; критикуючи, пропонуй шлях вирішення 
проблеми; 

 
 

➢ правило «вільного мікрофону»: нікого не можна примушувати виступати або забороняти 
говорити; 

  

➢ на вогнику говорять, як уміють, відверто та принципово; 
 

➢ бережи час інших – дотримуючись регламенту [2]; [9]. 
 

 
Вожатий повинен пам‘ятати про бажані організаційні моменти вогника: виступ 

дітей по колу; аналіз прожитого дня; обговорення і оцінка роботи тимчасового 
командира.  

На вогнику діти можуть обирати тимчасового чергового командира на день. Йому 
вручають атрибут розрізнення (галстук, значок тощо). Саме йому доручається керувати 
загоном протягом наступного дня, на нього покладається відповідальність за дії загону. 
На вогнику наступного дня діти оцінюють діяльність чергового командира.  

Вогник – підсумок проведеного дня. Але не захоплюйтесь і не перетворюйте його на 
вечірнє ділове засідання загону: першочергове призначення його – щира, спокійна, тепла 
атмосфера, коли промовляють почуття. 

Вогники перших десяти днів.  
Перші десять днів – вирішальний період у житті загону, де головним завданням є 

сформувати та згуртувати учнів (ланки). Спосіб дії такий:  
1. Перша фаза обговорення проходить у групах (ланках), а друга – на зборі всього 

загону.   
2. Темою розмови є робота органів самоврядування.  

Тривалість вогників – 25-30 хв. 
Вогники других і третіх десяти днів. 
Головна відмінність цих вогників від попередніх в тому, що: 

–   проводяться вони не по групам, а відразу в загоні;   
–   основою обговорення стає принцип «вільного мікрофону»;   
– функції ведучого у старших загонах переходять до чергового, ланкового, голови 

загону [9].  
Вогники заключного періоду.  
Це ті ж аналізи дня і справ, вогники чергового загону і тематичні вогники – вогник-

мрія, вогник-фантазія. Обговорення ідеї з прицілом на життя, яке вже буде по закінченні 
відпочинку в ДОТ, діти колективно обговорюють, міркують, що і як у них буде після того, 
як вони роз‘їдуться по домівках. Підготовка до кожного вогника включає в себе три 
моменти: 

1. Особиста підготовка вожатого.  
2. Підготовка загону.  
3. Підготовка ведучого (чергового, ланкового, командира) [9].  
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Перш за все вожатий ставить перед собою питання: «Що я хочу від сьогоднішнього 
вогнику? Чому навчить сьогодні вогник моїх вихованців? Яка основна ідея 
сьогоднішнього вогника? Яке моє особисте ставлення (до дня, до справи, до вчинку)? 
Чому? Чим я буду аргументувати?». Після того, як вожатий сформулював особисту 
позицію, він переходить до розробки «технічної» частини вогнику: Кому я сьогодні задам 
запитання? Яке? На кого буду спиратися? та інше. Вожатий готує загін до вогнику цілий 
день. Тактично, непомітно говорить, звертаючись то до одного, то до другого вихованця: 
«Бачиш це нове і цікаве, скажи про це на вогнику, добре? А то я можу забути, а у тебе це 
добре вийде, добре?». Якщо хто-небудь звертається до вожатого зі скаргою чи 
пропозицією, він, у першому випадку, відповідає: «Добре, я згоден з тобою, але давай це 
обговоримо на вогнику», а в другому говорить: «Мені це теж подобається, але скажи 
сьогодні про це на вогнику, добре?» 

Саме складне питання – це підготовка ведучого:  
– на раді загону нагадує черговому, ланковому, що йому сьогодні вести вогник – хай 

буде дуже уважним;   
– протягом дня вожатий постійно звертає увагу на ті місця, які потребують 

обговорення;   
– ближче до вогника вожатий і ведучий обговорюють, які будуть розглядатися питання, 

правила проведення вогника тощо [9].   
Однак, цілий ряд вогників, таких як вогник знайомства, вогник прощання, вогник-

відкрита розмова, деякі тематичні вогники, повинен вести тільки вожатий у силу їх 
виключної складності. У заключній частині вогника загін проводить вибори тих, кому 
довіряється спустити сьогодні і підняти завтра прапор табору. Зробіть ці вибори 
урочистими і значними, бо це нагорода, відзнака, і її удостоюються ті, кого загін може 
назвати своїми представниками. Голосування потрібно уникати. 
 

Заняття № 6.  
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІГОР ТА РОЗВАГ 

В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІТНЬОГО ТАБОРУ. 
ПЛАН. 

1. Значення i місце ігор у виховній роботі дитячого оздоровчого табору.  
2. Особливості організації ігор у таборі.  
3. Види ігор та їх характеристика. Методика проведення рухливих ігор.  
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:  
1. Вивчити рекомендовану літературу i виписати в зошит вожатого до 10 ігор (назва, 

мета гри, загальні правила проведення та зміст) кожного виду, при цьому 
враховуючи вікові особливості вихованців.   

2. Розробити план проведення «Комічних стартів» та розкрити змістовну сторону 
даного заходу.  

 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  

Мета практичного заняття – показати майбутньому вожатому можливості залучення 
школярів до організації однієї з сфер дозвілля – ігрової діяльності; окреслити особливості 
розвитку творчих захоплень та здібностей дітей через гру; визначити різновиди ігор та їх 
розвиваючу спрямованість; навчити методиці організації i проведення ігор в загоні. 
 

1. Ігри у житті дитячого оздоровчого табору.  
Гра – один із видів діяльності людини ... вид діяльності дітей який виник історично, 

полягає у відтворенні дій дорослих і відносин між ними... Один із засобів фізичного, 
розумового і морального виховання /Педагогічна енциклопедія. – М., 1965. – 
Т.2. – С.137/.  

На всіх етапах розвитку особистості гра сприймається як цікаве, яскраве, необхідне 
для її життєдіяльності заняття. І чим старший школяр, тим більше він відчуває 
розвиваюче і виховуюче значення гри. На ці специфічні особливості гри велику увагу в 
своїй практичній діяльності звертали відомі педагоги. «Гра, – писав С.Т. Шацький – це 
життєва лабораторія дитинства, яка дає той аромат, ту атмосферу молодому життю, без 
якого ця пора її була б безкорисна для людства. В грі, цьому спеціальному опрацюванні 
життєвого матеріалу, є найцінніше ядро розумної школи дитинства».  

На ці специфічні особливості гри особливу увагу в своїй практичній діяльності 
звертав А.С. Макаренко. Він вважав, що у дитячому віці гра є нормою, що дитина повинна 
завжди грати, навіть тоді, коли робить серйозну справу.  

Адже не випадково, видатні педагоги, філософи, психологи минулого та сучасного 
високо цінували гру як вид діяльності дитини. Для нас є також важливим врахування 
особливостей гри, її спрямованості тощо. Особливо це є важливим при організації 
літнього відпочинку школярів.  

Взагалі, необхідно наголосити, що характерною особливістю дітей усіх вікових груп 
є емоційність і допитливість, прагнення перевірити, випробувати свою силу і спритність, 
бажання фантазувати, відкривати таємниці і прагнути до чогось незвичайного, далекого і 
прекрасного.  

Гру недарма називають королевою дитинства. Без неї дітям жити невесело, нецікаво. 
При вмілому використанні гра може стати незмінним помічником вихователя.  

Гра – специфічна форма свідомої дiяльностi людини. Для дитини – це ведуча 
потреба. Живучи грою, вона фантазує, перевіряє свої можливості, набуває нових 
колективістських взаємовідношень, спiвробiтництва. Гра є прикладом універсальної 
дiяльностi дiтей, бо включає в себе багато якостей різних видів дiяльностi. По своїй 
природi вона багатофункцiональна, сприяє вихованню гармонiйно розвинуної 
особистостi.  

Граючи, дiти закрiплюють своє здоров‘ я, гра сприяє їх фiзичному розвитку, 
покращує координацiю рухiв, знiмає втому, дає дiтям радiсть активного руху. У грi дiти 
вчаться бути смiливими i спритними, чесними i добрими, в iграх нарождуються такi 
якостi, як взаємодопомога, поряднiсть, дотримання правил. Улiтку, в умовах оздоровчого 
табору є виключнi можливостi для проведення iгор. Необхідно навчити дітей цим iграм, 
добитися того, щоб вони сподобалися i запам‘ятались, щоб потiм в цi iгри їм захотiлося 
погратися самим без участi дорослих. 
 

2. Особливості організації ігор у таборі. 
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Iгри можна проводити в будь-який час дня в процесi рiзних занять з дiтьми, 
особливо, молодшого вiку. В кожнiй змiнi треба організовувати конкурси i змагання з 
рухливих iгор, проводити ігрові свята.  

Для дітей i пiдлiткiв цiкавi i доступнi такi форми розваг, як участь в змаганнях 
«спортландія», «весела година», «сильні, спритні, сміливі», «тато, мамо i я – спортивна 
сім‘я» та iнше. 

Що треба пам’ятати, організовуючи гру з дітьми?  
1. Перед початком гри треба зацікавити дітей її змістом, визначити умови проведення 

гри, ознайомити з правилами, розподілити завдання.   
2. Кожна гра має бути забезпечена необхідним для її проведення обладнанням та 

інвентарем.   
3. Необхідно привчати дітей контролювати й регулювати свої дії та сили у грі. Тому 

доцільним є аналіз, розгляд гри, успіхів і помилок її учасників.   
4. Необхідно широко залучити самих дітей при проведенні різних ігор у ролі суддів, 

членів журі; слід пам‘ятати, що дітей середнього та старшого віку в основному 
приваблюють ігри з поділом на команди.   

5. Треба прагнути вносити у гру елементи романтики, загадковості, використовуючи 
для цього розвідку справ, пакети із завданням тощо.   

6. Кілька хвилин вільного часу, що з‘явилися поміж справами, мають бути 
використані для рухливих ігор, ігор – забав, ігор тренувань.   

7. Самоконтроль, стриманість, впевненість у своїх діях, спокійний і зацікавлений   
стан – ці риси допоможуть вихователю вчасно вирішити конфліктну ситуацію, що 
виникла, встановити психологічну рівновагу. 

Тому, готуючись до роботи з дітьми, слід пам‘ятати, що добра гра – добра робота. 
У грі дитина не повинна бути пасивною. Завжди згадуй заповіді витівника:  
▪ Посмішка і хороший настрій – основа успіху. 

 

▪ Говори чітко, коротко, голосно. 
 

▪ Витівника мають бачити всі. 
 

▪ Заздалегідь найди собі помічників. 
 

▪ Добираючи ігри, думай про вік учасників, місце проведення, реквізити. 
 

▪ Гра не повинна принижувати людської гідності. 
  

▪ Будь готовий запропонувати іншу гру, якщо перша не вдалася. 
 

▪ Витівник вболіває за всіх. 
 

▪ Підбадьорюй і підхвалюй гравців і болільників. 
 

▪ Умій подякувати всім за участь у грі. 
 

 
Iгрова дiяльнiсть дiтей рiзного вiку має свої специфiчнi особливостi, свої 

вiдмiнностi як за змiстом, так i за формою, а також з методики органiзацiї i проведення. 
У молодшому шкiльному вiцi дiти можуть прийняти участь в рухливих iграх, якi 
пов‘занi iз стрибками, бiгом, метанням, але їм властива швидка втомленнiсть вiд 
одноманiтної гри. Їм характернi iгри сюжетно-рольового характеру з елементами 
змагання, колективним програванням пропозицiй, окремих слiв, з використанням 
найпростiшого обладнання.  

Для молодших пiдлiткiв цiкавi iгри з подiлом на команди, з елементами змагання, 
естафети, iгри з м‘ячем. Для дiвчат цього вiку характерне захоплення iграми ритмiчного 
характеру, їх цiкавлять iгри i фiзичнi, вправи, якi пов‘язанi з музикою та танцювальними 
елементами.  

Для старших пiдл iткiв характерний iнтерес до занять окремими видами спорту. Їх 
цiкавлять бiльш складнi iгри (технічне виконання), естафети, спортивні ігри. 
 

3. Гра – засіб багатогранний. Це і самостійна діяльність, що сприяє всебічному 
розвитку особистості, і засіб формування та згуртування колективу, і метод організації 
інших видів діяльності, і емоційний стан, і засіб спілкування.  

У дитячому оздоровчому таборі має скластися система ігрової діяльності. В 
організаційний період основною формою є колективні творчі справи, які сприяють 
створенню дружного колективу. Використовуються різні форми ігрової діяльності: 
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народні ігри; ігри-вікторини; ігри на місцевості; веселий експрес; вечір ігор і сюрпризів, 
веселі старти. 

В цілому ж, залежно від змісту та структури ігри поділяють на пізнавальні та 
інтелектуальні; творчі та сюжетно-рольовi; рухливі та спортивні.  

Оздоровчий табiр має сприятливi умови для цiкавої i рiзноманiтної роботи по iграм. 
Але найбiльшою популярнiстю в таборi користуються руливi i спортивнi iгри, якi 
подiляються на три групи: 

1. Iмiтацiйнi.  
2. Елементарно-рухливi (-спортивні).  
3. Спортивнi.   
Iмiтацiйнi – найбiльш простi рухливi iгри, пов‘язанi з конкретним сюжетом. До них 

вiдносяться i творчi рухливi iгри (вони не мають постiйного змiсту i залежать вiд iнтересiв 
дiтей), ігри, які включають у себе певні правила (драматизовані, ритмічні, музичні, 
рухливі – з бігом, метанням, стрибками). 

Елементарно-рухливi (-спортивні)  iгри  –  це  iгри  з  елементами  змагання 
(iндивiдуального чи командного). Вони мають певну структуру i постiйнi правила, а 
також  подiляються  на  групи:  некомандні;  ігри,  що  переходять  до  командних,  
команднi. До некомандних вiдносяться iндивiдуальнi iгри – «піжмурки», «вільне місце», 
які пов‘язані тільки з особистими iнтересами i бажаннями. Iгри, що переходять до 
командних пропонують здiйснення не тiльки особистої мети, а й надання допомоги 
учасникам гри. Команднi iгри – колективнi, пов‘язанi iз спiлкуванням групи. Iнтереси 
команди залежать вiд виконання дiй кожним.  

Спортивнi iгри вiдр iзняються наявнiстю чiткого розподiлу обов‘язкiв i чіткими 
правилами. Кожна гра має особливостi технiки виконання, тактики. Тут встановлюються 
певнi спортивнi нормативи i вимоги, якi сприяють росту майстерності [8].  

Види ігор можна визначити на основі різнопланової діяльності дітей: ігри дозвілля, 
тобто такі, в які діти грають за власним бажанням; ігри педагогічні – ті, які 
застосовуються педагогом з метою розв‘язання конкретних навчально-виховних завдань.  

Залежно від того, наскільки гнучкими, динамічними і творчими чи чітко 
регламентованими є рольові дії, правила і зміст, колективні розважальні ігри можна 
поділити на дві групи:  

1. Ігри творчі: сюжетно-рольові, конструкторські, драматизації з вільним розвитком 
сюжету, гра-жарт, гра-розигриш.   

2. Ігри за встановленими правилами: рухомі, хороводні, спортивно-змагальні, 
настільні.   

У кожної гри є свій виховуючий і розвиваючий потенціал.   
Педагогічні ігри диференціюються згідно з педагогічною спрямованістю: 

дидактичні (ці ігри організовуються в процесі навчання), творчі педагогічні ігри (ігрова 
модель розроблена самим педагогом з метою досягнення конкретних виховних завдань). 
Такі ігри найчастіше вводяться в інші види діяльності, будучи їхньою емоційною 
основою. У них школярі перебувають у рольовій позиції позитивного персонажа. Ці ігри, 
які не регламентовано чіткими умовами і правилами, містять великі можливості для 
творчого самовираження школяра через роль. Роль е тим кермом, яке «запускає» весь 
механізм педагогічних ігор творчого змісту. 

Педагогічні творчі ігри можна поділити на окремі види: 
1. Тривала гра – на тривалий час зберігається уявна ситуація, сюжет і ролі.   
2. Елементи гри. Мають на увазі ситуації, коли в організацію колективної 

діяльності дітей вводиться один із компонентів гри, щоб надати ігрового забарвлення цій 
діяльності й активізувати її (роль або уявна ситуація).   

3. Гра-творчість. У процесі моделювання таких ігор організаційна роль педагога 
мінімальна: він може тільки подати ідею, підвести дітей до думки або просто прочитати 
готовий зразок гри.   

Як системні компоненти методики організації і проведення педагогічних творчих ігор 
можна вичленити педагогічне моделювання (передбачення моделі гри педагогом у  
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власному уявленні: сценарій, ролі, виховні завдання, варіанти охоплення всіх дітей 
грою), пропонування гри школярам. Здійснювати даний момент можна різними 
способами.  

1) Педагог спочатку розповідає про гру активну. Це допомагає не лише в апробуванні 
моделі гри на сприйнятті підлітків, а й залученню дітей до обговорення плану – 
уточнення ролі, способів створення уявних ситуацій, організаційних органів гри 
(штаб, ритуали, повірка тощо);   

2) Про гру розповідають усім гравцям, наголошуючи на тому, як цікаво і довго інші 
діти грали в цю гру. Для школярів посилання на позитивний емоційний досвід 
однолітків звучить досить переконливо;   

3) Якщо в дітей вже є досвід участі в подібних іграх, можна після попередньої роботи 
– читання оповідань, перегляду кінофільмів, зустрічі – запропонувати дітям 
придумати план на певний сюжет;   

4) Ігрова ситуація. Важливим компонентом у системі організації гри є створення 
уявної ситуації і підготовка до розігрування ролей. Завдання полягає в тому, щоб 
переконати школярів пройнятися грою, викликати бажання грати в неї.   

Наступний етап – розподіл ролей. Тут можуть бути різні варіанти: вибір ролі за 
бажанням; колективне обговорення кандидатур; визначення ролі у вигляді доручення.  

У процесі методичної розробки тривалої гри слід потурбуватись про створення 
ігрових органів, які б забезпечували виконання прийнятих ролей і відповідних форм 
поведінки, які передбачено виробити. Це, насамперед, робочі органи, які переплітаються 
з канвою гри і забезпечують емоційно привабливу організацію життєдіяльності, а також 
перевірку і контроль.  

Турбота про збереження ігрової ситуації – один із творчих обов‘язків педагога – 
організатора гри. 

Основні умови збереження стійкого інтересу в дітей до гри: 
1. Використання умовної ігрової термінології.   
2. Введення романтичних ситуацій.   
3. Використання всіх видів педагогічного впливу в ігровій формі (вимога, заохочення, 

покарання тощо).   
4. Використання елементів колективного змагання між малими групами.   

Дотримання цих умов дасть можливість педагогу на тривалий час зберегти ігрову 
атмосферу, активізувати діяльність дітей. 

Завершення гри логічно організовувати двома шляхами: 
1) у методичній розробці гри попередньо передбачати її фінал;   
2) завершення гри припадає на час перерви у спілкуванні з дітьми. В умовах школи – 

це канікули, в літній період – розпад тимчасового колективу.   
Підсумки гри підводять за традицією урочисто, вручають пам‘ятні знаки, 

оголошують подяки. 
Підготовка до проведення гри.  
Вибiр гри залежить вiд поставленого завдання. Визначаючи його, керiвник повинен 

урахувати вiковi особливостi дiтей, їх розвиток, фiзичну пiдготовленнiсть, умови та 
кiлькiсть дiтей. Вибір гри також залежить від місця її проведення, погоди і температури 
повітря, від наявності обладнання.  

Пiдготовка iнвентаря для iгор. Для проведення рухливих ігор потрібні: прапорці, 
кольорові пов‘язки, палки, м‘ячi, кеглi та інше.  

Пояснення гри. Рекомендується наступний план викладу: назва гри, роль гравців, 
місце розташування, хiд гри, мета i правила. Для кращого засвоєння розповiдь 
рекомендується супровождувати показом. 

Видiлення водячих. Видiлити водячих можна рiзними способами:  
1. За призначенням керiвника. Перевага цього способу – швидкiсть вибору найбільш 

вдалого водячого, недолiк – пригнiчення iнiцiативи граючих.   
2. За жеребком. Недолiк – не завжди вдалий вибір водячого, перевага – вiдсутнiсть 

суперечок.  
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3. За вибором граючих. Перевага – колективне бажання та вдалий вибiр, бо, як правило, 
вибирають більш достойних.   

4. За результатами попереднiх iгор. Перевага – заохочення. Водячим на дану гру стає 
дитина, яка була більш активною, спритною у попередній грі.   

5. За допомогою лiчилок. Перевага – великий інтерес [8].   
Розподiл на команди проводиться рiзними способами: за розсудом керiвника, за 

зговором, подiлом лiчбою, за приначенням капiтанiв.  
Керiвництво процесом гри. Керівник повинен зацікавити дiтей, навiть своєю 

участю. Треба привчати дiтей дотримуватись правил, добиватися дисциплiни, чесного 
виконання обов‘язкiв, якi покладенi на граючих. У процесi гри необхiдно розвивати 
творчiсть. Кожна гра потребує об‘єктивностi, правильного виконання прийомiв, що срияє 
покращенню технiки гри i в цiлому пiдвищує iнтерес до неї. За цим слiдкує суддя. У 
рухливих iграх важко врахувати можливостi кожного учасника, а також його фiзичний 
стан. Треба забезпечити оптимальне навантаження. Пiд час занять необхідно чергувати 
iгри iнтенсивнi з малорухливими. Не можна допускати перевтомлювання [8].  

Тривалiсть залежить вiд характеру, умов занять i складу граючих. Дуже важливо 
закiнчити гру своєчасно – при перших ознаках втоми, але закiнчення не повинно бути 
несподiваним. По закiнченню гри вожатий повинен оприлюднити її результат, розiбрати 
гру, вказати недолiки, вiдмiтити дітей, що добре грали, дотримувалися правил гри та 
проявляли ініціативу. (Приклади різноманітних видів ігрової діяльності дивись у 

ДОДАТКУ 14). 
 

Заняття № 7.  
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ ТА 

ЗАГАРТУВАННЯ ШКОЛЯРІВ. 
ПЛАН. 

1. Поняття про фізичне виховання, його головні завдання, зміст, засоби.   
2. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в ДОТ.   
3. Зміст та організація колективного планування інструктора з фізичної культури 

(ФК) в ДОТ.   
4. Методика проведення заходів в режимі дня (ранкова гігієнічна гімнастика, 

загартування, купання).   
5. Загонові заняття фізкультурою («Година фізкультури» в загонах; заняття з 

плавання; спортивний стрій; вправи з предметами, ігрові форми легкоатлетичних 
вправ тощо).   

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ: 
1. Богданов Г.П. Школьникам – здоровый образ жизни. – М., 1989.  
2. Былеева Л.В. Игра? Игра! – М.: Молодая гвардия, 1988.   
3. Демшишин А.А., Мухина В.Н., Мозола Р.С. Спортивные и подвижные игры в 

физическом воспитании детей и подростков. – М.: Молодая гвардия, 1989.   
4. Железный  Т.В.,  Туленков  Н.В.  Физкультура  и  спорт  в  пионерском  лагере. –  К.:  

Здоровье, 1988. – С.14-16; 26-28.   
5. Інформаційно-методичний збірник матеріалів щодо оздоровлення та відпочинку дітей 

в Україні / Упорядники: Кияниця З.П., Смирнова М.О., Чеботарьова Н.О., Король 
М.Ю./ – К.: Поліграфцентр «ТАТ», 2002. – С. 55-69.  

6. Коротков И.М. Подвижные игры в пионерлагере. – М.: Молодая гвардия, 1984.  
7. Латышкевич Л., Митяжов В., Шевченко Н. Каникулы – пора спортивная. – К., 1981.  
8. Минскин Е.М. Пионерская игротека. – М.: Молодая гвардия, 1987.   
9. Пермяков А.А. Внешкольное физическое воспитание подростков. – К.: Радянська 

школа, 1989. – 152 с.   
10. Фридман М.Г. Спортивно-оздоровительная робота в детских лагерях отдыха: Книга 

для организаторов внеклассной работы. – М.: Просвещение, 1991. – С.29-56; 160-169.  
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11. Шевченко О.В. Рухливі ігри та забави. Навчально-методичний посібник для студентів 
факультетів фізичного виховання. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира 
Винниченка, 2003. – 108 с.  

12. Шмаков С.А. Каникулы (Прикладная «Энциклопедия»). – М., 1994.   
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:  

1. Розробити програму проведення «Веселих стартів» для школярів певної вікової групи 
(за власним вибором).   

2. Запропонувати 6-8 видів ігрових форм проведення ранкової гігієнічної гімнастики для 
дітей 6-9 років.   

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  
Мета практичного заняття – показати важливість організації та здійснення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ДОТ, окресливши її вплив на 
організм школяра; визначити зміст планування такого виду діяльності; розкрити 
методику проведення ранкової гігієнічної гімнастики, естафет різної спрямованості, свята 
«Веселі старти», Малих олімпійських ігор; надати знання щодо організації занять з 
плавання та заходів по загартуванню організму дітей.  

1. Поняття про фізичне виховання, його головні завдання, зміст, засоби.  
Людина – то найдивовижніший і найбільш досконалий витвір природи, в ній є дві 

взаємопов ‘язані сфери – духовна та фізична. Турбота про фізичну досконалість є 
важливою передумовою повноцінного життя людини.  

Наші пращури в системі виховання людини питанням формування фізичної 
досконалості особистості надавали особливого значення. Це ми можемо прослідкувати 
через прислів‘я: «В здоровому тілі – здоровий дух», «Бережи одежу знову, а здоров‘я 
змолоду», «Сила та розум – краса людини», «Найбільше багатство – здоров‘я » та інші. 
Фізично здорові люди прославлялися в піснях, легендах, билинах через образи богатирів 
Іллю Муромця, Кирила Кожум‘яку, Котигорошка та інших. 

Впродовж століть народ створив своєрідну систему фізичного виховання.  
На сучасному етапі розвитку суспільства виховання підростаючого покоління 

фізично здоровим є важливим завданням. Адже за даними епідеміологічних досліджень, 
до здорових можна віднести лише 27% дітей дошкільного віку, лише 65% дітей 
молодшого шкільного віку, 60% підлітків.  

Фізичне виховання – соціально-педагогічний процес, спрямований на зміцнення 
здоров‘я й загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 
можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок і умінь /С.У. 
Гончаренко/.  

Фізичне виховання – цілеспрямована, чітко організована і планомірно здійснювана 
система фізкультурної і спортивної діяльності дітей /Б.Т. Ліхачов/.  

Мета фізичного виховання полягає в гармонійному розвитку тіла кожної дитини в 
тісному, органічному зв‘язку з розумовим, трудовим, моральним і естетичним 
вихованням. 

Основні завдання фізичного виховання: 
1. Зміцнення здоров‘я, загартування, підвищення працездатності.   
2. Оволодіння фізкультурно-спортивними знаннями: в галузі гігієни, медицини, 

фізичної культури, спорту, військово-прикладної діяльності.   
3. Розвиток і навчання рухливих умінь і навичок, їх використанню у складних 

ситуаціях.   
4. Розвиток основних рухливих якостей (сила, швидкість, витривалість, гнучкість, 

спритність):   
▪ Сила – здатність долати зовнішній опір чи протидіяти йому за рахунок зусиль м‘язів. 

 

▪ Швидкість – здатність виконувати рухи за мінімальний відрізок часу. 
 

 

▪ Витривалість – здатність виконувати певну роботу протягом можливо тривалого часу. 
 

▪ Гнучкість – здатність виконувати рухи з великою амплітудою. 
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▪
 Спритність – здатність людини швидко засвоювати нові рухи і успішно діяти в умовах, що 

змінюються.   
5. Виховання високих моральних якостей (сміливості, наполегливості, 

дисциплінованості, колективізму тощо).   
6. Розуміння необхідності фізичної культури і турботи про здоров‘я.  
7. Готовність до праці та захисту Батьківщини.  
8. Формування естетичних якостей (постава, культура рухів, тощо).  
9. Вироблення потреби і звичок до систематичних занять фізкультурою та спортом.  
10. Формування гігієнічних умінь та навичок.  
11. Прагнення до фізичної досконалості.   

В цілому до змісту фізичного виховання входять: гімнастика, легка атлетика, 
рухливі ігри, спортивні ігри, лижна підготовка, кросова підготовка, ковзанярська 
підготовка, плавання, теоретичні відомості.  

До основних засобів фізичного виховання відносять:  
− фізичні вправи (гімнастика, ігри, туризм, спорт);  
− природні фактори (сонце, повітря і вода);   
− гігієнічні фактори (раціональний режим навчально-пізнавальної діяльності, 

відпочинку, харчування, сну).   
1) Фізичні вправи – це рухливі дії, що виконуються свідомо і в співвідносності з 

закономірностями фізичного виховання.  
Процес виконання фізичних вправ супроводжується активністю інтелектуальних і 

емоційних процесів, при цьому докладається необхідне вольове зусилля. Під час 
організації літнього відпочинку фізичні вправи використовуються у вигляді гімнастики, 
гри, туризму, спорту.  

Особливістю гімнастики є зовнішня форма рухів, при обов‘язковій точності 
виконання, а в спортивних видах – виразність. Вправи, що входять до гімнастики, 
впливають на окремі групи м‘язів, на розвиток тої чи іншої рухливої якості, а також дають 
можливість більш точно дозувати фізичне навантаження, гімнастичні вправи займають 
провідну позицію в управлінні розвитком дітей.  

Ігри, в порівнянні з гімнастикою, здійснюють вплив на організм в цілому, сприяють 
колективному розвитку рухливих якостей. Особливістю гри є її динаміка, змінюючи 
обставини, що привчають діяти винахідливо, ініціативно, самостійно. При цьому 
відносна свобода вибору обмежується встановленими правилами гри, моральними 
нормами і необхідністю взаємодіяти з іншими учасниками. Недоліком гри є складність у 
точному дозуванні фізичного навантаження.  

Туризм має особливе значення у формуванні прикладних навичок орієнтування, 
пересування в ускладнених умовах. Характерним є різноманітна рухлива діяльність у 
природному середовищі, самообслуговування і пізнавальна спрямованість.  

Дозування навантаження в туризмі здійснюється вагою спорядження, що несеться; 
відстанню і складністю маршруту; а також різними видами діяльності на привалах і під 
час відпочинку. Серед видів туризму виокремлюють: прогулянки, екскурсії, походи, 
подорожі.  

Під час туристичних походів учні фізично загартовуються, розвивається 
витривалість, виховується спостережливість, відповідальність, бережливе ставлення до 
природи, турбота за іншого, комунікабельність. (Більш детально про туристично-
краєзнавчу роботу можна ознайомитись у матеріалі наступної теми).  

Спорт характеризується прагненням до прояву майстерності в рухах і спрямований 
на досягнення максимальних результатів в окремих видах фізичних вправ. На основі 
різнобічної фізичної підготовки здійснюється поглиблена, спеціалізована підготовка в 
певному виді спорту.  

Поступове збільшення фізичного навантаження у процесі тренувань до 
максимальних, сприяє інтенсивності впливу на ріст і формування організму та прискорює 
розвиток досягнень. Перевірка досягнутого рівня проходить в умовах спортивних змагань 
з дотриманням встановлених правил. 
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Заняття спортом загартовують волю, привчають долати фізичні та нервові 
навантаження, виховують патріотизм, працездатність. 

2) Оздоровчі сили природи мають допоміжне значення, використовуються для того:   
▪ щоб змінити вплив фізичних вправ шляхом виконання їх в певних географічних чи 

кліматичних умовах (у високогір‘ї при різних t
0
C і вологості повітря тощо); 

  

▪ мають самостійне значення: 
 

 

▪ для зміцнення здоров‘я (наприклад: прийом сонячних і повітряних ван, купання, водні процедури). 
 

 

3) Створення необхідних гігієнічних умов для занять фізичними вправами є 
обов‘язковими. Це особиста гігієна, гігієна місць занять (оптимальна площа спортзалу, 
вологе прибирання, регулярне провітрювання, робочий стан спортивного обладнання), 
режим життя (праця, відпочинок, сон, харчування) тощо.   

2. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в ДОТ.  
Керівництво фізичним вихованням у ДОТ здійснюється начальником табору, 

медичними працівниками, інструкторами з фізичної культури та педагогом-
організатором, вожатими і вихователями дитячих загонів. Інструктори з фізичної 
культури, враховуючи пропозиції та інтереси дітей, вихователів і вожатих, складають 
загальний план фізкультурно-оздоровчої роботи, проводять інструктаж і навчання, 
контроль з усіх напрямків спортивно-масової і санітарно -гігієнічної роботи в таборі, 
беруть участь у загальнотабірних і загонових справах, несуть відповідальність за 
збереження життя і здоров‘я дітей. 

Мета фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи спрямована на: 
▪ сприяння нормальному розвитку і загартуванню дітей; 

 
 

▪ зміцнення їх здоров‘я, виховання інтересів і звичок до систематичного заняття фізичною культурою і 
спортом; 

 

▪ формування санітарно-гігієнічних навичок; 
 

▪ розвиток пізнавальних інтересів про історію і розвиток спорту [5]. 
 

Звідси, завдання фізичного виховання в ДОТ передбачають: 

• зміцнення здоров‘я, сприяння всебічному фізичному розвитку і загартуванню;  
• виявлення інтересу і звичок до занять фізичної культури і спортом;   
• удосконалення умінь і навичок у безпосередніх видах рухів;  
• формування санітарно–гігієнічних і організаційних навичок з фізкультури.   

Заняття мають відповідати віку дітей ((6)7-9 р., 10-11 р., 12-13 р., 14-15(16) р.), стану 
їх здоров‘я, фізичного розвитку і фізпідготовці; відповідати інтересам дітей, їхнім 
прагненням, романтизму.  

Для успішного проведення всієї роботи фізичного виховання і спорту необхідно 
завчасно, до відкриття табірної зміни, скласти календарний план фізкультурних і 
спортивних справ. Це можуть бути: конкурс бігунів, конкурс стрибунів, конкурс 
метальників (м‘ячів, мішечків з піском), конкурс силачів (перетягування каната), конкурс 
рухливих ігор, «Старти надій» (біг на 30, 60, 100 м; крос, стрибки в довжину, висоту, 
плавання, метання м‘ячика), «Веселі старти». 

Орієнтовна програма проведення в таборі «Веселих стартів»:  
1-й етап – біг з передачею м‘яча; 2-й етап – стрибки з м‘ячем, що 
затиснутий в колінах («кенгуру»);  
3-й етап – хода з м‘ячем, що затиснутий колінами 
(«пінгвін»); 4-й етап – перенесення тенісного м‘ячика у 
ложці; 5-й етап – біг удвох, обнявшись;  
6-й етап – стрибки, тримаючи ліве коліно двома руками; 7-й етап – біг 

«страусом» (біжать двоє гравців, голова одного під рукою іншого); 8-й етап – біг 

у мішку; 9-й етап – біг з підніманням предметів; 
 

10-й етап – біг з переодяганням; 11-й етап – біг удвох зі зв‘язаними лівою та 
правою ногою. Кожний загін виставляє 

свою  команду,  кількість  членів  команди  визначається  кількістю  етапів  (комплекс  
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рухливих ігор для дітей щодо проведення «Веселих стартів» дивись далі у конспекті заняття) [5]. 
У кінці змагань переможці нагороджуються жартівливими медалями і «солодкими» 

призами (пиріг, тістечка, цукерки тощо). 
Орієнтовна програма проведення у таборі Малих олімпійських ігор.  

Малі олімпійські ігри починаються з урочистого відкриття, під час якого 
запалюється вогонь і піднімається олімпійський прапор. До програми Малих 
олімпійських ігор включаються: а) легка атлетика (біг, стрибки, метання м‘ячика); б) 
змагання з шахів; в) баскетбол, волейбол; г) змагання з тенісу; д) плавання.  

Оголошується графік проведення змагань. Результати змагань між командами 
висвітлюються на стенді «Малі олімпійські ігри», по радіо оголошуються щоденно 
«Спортивні новини табору», випускаються блискавки-поздоровлення переможців.  

Підсумки спортивних змагань підбиваються на урочистому святі закриття Малих 
олімпійських ігор, у книзі табірної зміни [5]. 
 

3. Зміст та організація колективного планування інструктора з фізичної 
культури в ДОТ.  

Діяльність інструктора з фізичної культури визначається «Організаційно-
методичними вказівками з фізичного виховання в оздоровчому таборі».  

Інструктор з фізичної культури разом з лікарем, старшим методистом, загоновим 
вожатим керує всіма фізкультурними і спортивними заходами. 

Інструктор з ф/к зобов‘язаний ще до приїзду дітей на І зміну: 
✓ визначити і дослідити місця проведення зарядки, різних занять, ігор; 

 

✓ вивчити стан спортивних майданчиків і місця на пляжі; 
 

✓ ознайомитися з кількісним складом дітей; 
 

 

✓ взнати про наявний спортінвентар і обладнання і при необхідності потурбуватися про його 
виготовлення і придбання [10]. 

 

 
Інструктор з ф/к складає план фізкультурно- масової роботи; погоджує дати 

проведення різних заходів зі старшим методистом; готує необхідну документацію: 
бланки протоколів змагань з легкої атлетики, різних турнірів ( настільний теніс, шахи); 
готує грамоти, призи , вимпели для нагородження; проводить з вожатими семінарські 
заняття з планування фізкультурної роботи, методики проведення ранкової гімнастики, 
заняття по розучуванню і суддівству рухливих і спортивних ігор, організації туристичних 
походів. 

У таборі інструктор з ф/к:   
✓ організовує і проводить 2-3 р. на тиждень заняття у спортивних секціях, зі збірними командами; 

 
 

✓ контролює проведення вожатими ранкової гімнастики з загонами, допомагає їм складати 
комплекси гігієнічної гімнастики, особисто проводить ранкову гімнастику з одним чи 2-3-ма 
загонами; 

  

✓ допомагає вожатим в організації загонових фізкультурних занять і спортивних заходів; 
 

 

✓ готує і проводить загальнотабірні заходи: змагання, спартакіади, товариські зустрічі та інше [10]. 
 

 
Одним із основних документів інструктора з фізичної культури в ДОТ є план 

масових фізкультурних і спортивних заходів.  
Досвідченим керівникам відомо, що без чіткого планування фізичного виховання 

неможливо досягнути хороших результатів, справжнього відпочинку дітей.  
План роботи з фізичного виховання охоплює практично всю діяльність 

педагогічного колективу та активу табору. Це перспективний перелік усього, що потрібно 
зробити, термін виконання і відповідальних за виконання окремих пунктів. 

Орієнтовний план роботи з фізичного виховання дітей в ДОТ. 
1. Організаційна робота.  

1.1. Розробка календарного плану спортивно-масових заходів.  
1.2. Проведення виборів фізоргів і ради фізичної культури.  
1.3. Проведення занять з вожатими.  
1.4. Набір дітей в спортивні гуртки. Складання графіку їх роботи.  
1.5. Створення положення про табірну спартакіаду та її обговорення.  
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1.6. Інструктаж фізоргів, вожатих з питань проведення ранкової гімнастики, 
організація загонових заходів, тренування команд загонів, змагань в загонах і 
таборі.  

1.7. Допомога в організації медичного огляду і контролю.  
2. Фізкультурно-оздоровча робота.   

2.1. Проведення ранкової гімнастики.  
2.2. Проведення оздоровчих заходів (сонячні і повітряні ванни, купання).  
2.3. Організація загонових занять фізкультурою.  
2.4. Організація екскурсій, туристичних походів.  
2.5. Проведення ігор на місцевості в загоні.   
2.6. Організація фізкультурних виступів на Батьківському дню. КТС: «Тато, мама і я – 

спортивна сім‘я».   
3. Спортивно-масова робота.   

3.1. Проведення занять спортивних гуртків і тренування команд з різних видів спорту.  
3.2. Навчання плаванню.  
3.3. Проведення семінарів суддів з різних видів спорту.  
3.4. Проведення спортивних ігор загону – «Старти надій».   
3.5. Організація змагань у загоні: чотириборство, легка атлетика, рухливі ігри, 

спортивні ігри.   
3.6. Проведення товариських зустрічей з командами і загонами сусідніх таборів.  
3.7. Проведення спартакіади у загоні та таборі.  

4. Агітаційно-пропагандистська (просвітницька) робота.   
4.1. Обладнання стендів для відображення результатів змагань, новин спорту, 

рекордів.   
4.2. Випуск фотостендів.  
4.3. Проведення фізкультурної вікторини у загонах і між загонами.  
4.4. Організація показу кінофільмів на спортивну тематику.  
4.5. Радіоінформація про спортивні події в таборі, країні, світі.  
4.6. Зустріч з майстрами спорту.  

5. Господарська робота.   
5.1. Облік спортивного інвентарю, ремонт і поновлення обладнання.  
5.2. Обладнання місця для зберігання інвентарю.  
5.3. Заготовка бланків, протоколів, грамот, медалей «Чемпіон табору».  
5.4. Підготовка і обладнання місць для проведення оздоровчих заходів [4].  

Роботу в таборі з фізичного виховання можна умовно поділити на 4 періоди: 
1. Організаційний період – підготовка до відкриття табірної зміни (перші 2-3 дні).   
2. Залучення загонів до спортивної, гурткової, оздоровчо-профілактичної та 

екскурсійно–туристичної діяльності.   
3. Організація загальнодружинних спортивних заходів у таборі: змагання, спартакіади, 

конкурси, вікторини.   
4. Підготовка до закриття табірної зміни (свято «Закриття зміни», спортивні заходи на 

святі, підведення підсумків).  
 
Орієнтовний план фізкультурно-оздоровчих і спортивно–масових заходів на зміну. 
 

№ дня Вид роботи Час Відповідальний 
  виконання за проведення 

1-й Збір, знайомство, вибори «ради колективу»   

 щодо організації фізкультурно-оздоровчої та   

 спортивно-масової роботи у таборі.   

2-й Медичний огляд, обговорення плану роботи.   

3-й Відкриття табірної зміни, спортивні заходи   

 на святі. Організація вогнища.   

4-7-й Спортивні заходи по загоновим планам,   

 робота з фізкультурним активом.   

8-й Проведення заходу «Веселі старти».   

9-й Фінальні змагання дитячих ігор «Старти   
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 надій» або з чотириборства.   

10-й Відкриття табірної спартакіади. Товариська   

 зустріч з футболу збірних команд двох   

 таборів (або між вожатими і збірною табору).   

11-й «Мойдодир», бесіди в загонах, спортивні   

 вікторини.   

12-й Змагання «Тато, мама і я – спортивна сім‘я».   

13-14-й Дводенний туристичний похід.   

15-й Свято «Нумо, хлопці».   

16-й Підготовка і проведення військово-   

 спортивної гри «Зарниця». Естафети з   

 елементами громадянської оборони.   

17-18-й Змагання по програмі спартакіади, робота з   

 фізкультурним активом.   

19-й Підготовка і проведення дня Нептуна.   

 Організація змагань з плавання.   

20-й Закриття загальнотабірної спартакіади,   

 товариська зустріч по футболу між …   

21-й Організація і проведення фотовиставки,   

 виставки стінних спортивних газет.   

22-й Загальнодружинна гра «Спортивний   

 експрес» (дорослі – діти).   

23-й Закриття табірної зміни. Спортивні заходи і   

 виступи на святі.   

24-й Роз‘їзд дітей. «До побачення, табір!».   
 
 

4. Методика проведення заходів в режимі дня (ранкова гігієнічна гімнастика, 
загартування, купання).  

Фізкультурно-оздоровча робота в загоні – це групові та загонові справи з ФК, 
прогулянки, ігри на місцевості, спортивні вікторини.  

Цю роботу слід розпочинати з першого дня заїзду дітей в табір. Вожатий і 
вихователь шляхом анкетування, опитування дітей і бесід з лікарем ознайомлюються з 
рівнем фізичного розвитку й інтересами дітей. Під час бесід ознайомлюють дітей з 
умовами табірної спартакіади, правилами суддівства змагань. У загоновому куточку 
з‘являється рубрика «Спорт у загоні», «Олімпійські резерви», «Сильні, спритні, сміливі», 
план спортивних змагань на зміну, таблиці загонових змагань.  

Значну роль у залученні дітей до систематичних занять спортом відіграє особистий 
приклад вожатого та вихователя.  

Вожатий дитячого загону, спільно з вихователем і фізруком, проводять 
внутрішньозагонові змагання, рухливі та спортивні ігри між окремими групами загону, 
комплектують команди для участі у загальнотабірних олімпіадах, надають допомогу 
інструктору з плавання в навчанні дітей плавання. Вожатий і вихователь спільно із 
медичними працівниками організовують і проводять із загоном ранкову зарядку, а також 
інші заходи, спрямовані на оздоровлення дітей.  

Таким чином, щодо заходів з фізичного виховання в режимі дня, то інструктор з 
фізичної культури й інструктор з плавання, спільно з медичним працівником та за 
підтримки вожатих і вихователів, організовують ранкову гігієнічну гімнастику, заходи  
по загартуванню організму, заходи з купання та здійснення ігрової діяльності на воді.  

1) Ранкові гігієнічні вправи – важливий оздоровчий засіб, вони спрямовані на 
загартування організму дитини, виховання волі, дають заряд позитивних емоцій.  

Ранкова гігієнічна гімнастика (10-15 хв.). Вимоги (дотримання яких забезпечує 
ефективність проведення ранкової гімнастики): швидкий організований вихід; чітке 
шикування; правильність виконання кожної вправи. Ігнорування цими вимогами може 
привести до негативних результатів. 

Інструктор з фізичної культури (ФК) є зразком виконання. Він має бути: 
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• активним прибічником ранкової гімнастики; неухильно вимогливим до самого себе 
і до дітей при виконанні зарядки;   

• особистим прикладом спонукати дітей до занять.   
Інструктор з ФК завчасно вибирає місце для зарядки. В 1-ий день необхідно 

спеціально вишикувати загін на цьому місці. Це місце в подальшому має бути постійним, 
воно має бути рівним, без ям, без сторонніх предметів, за розмірами вміщувати весь загін, 
де відстань між дітьми вперед і вправо-вліво має бути 1,5-2 кроки.  

Вишикувати дітей так, щоб діти малого зросту стояли першими, а самому 
знаходитися на підвищені.  

З метою загартування організму в будь-яку погоду хлопчики виходять на зарядку в 
шортах (спортивних трусах), дівчата – шорти та футболка.  

Після підйому дітям дається 5-7 хв. на збори.. Зарядка проводиться в один і той же 
час, комплекс складає 7-10 вправ. Спрямованість вправ – вплив на головні групи м‘язів. 

Принципи керівництва:  
1) Перші вправи – спрямованість на тонізацію організму, перехід від сну до 

бадьорості. Починати треба з ходи, з легкої пробіжки («підтюпцем») і вправи в 
потягуванні.  

2) Наступні вправи поступово включають в роботу м‘язи тулуба, рук, ніг.   
3) Вправи на швидкість необхідно включати на кінець комплексу. Останні: стрибки 

або біг з послідовним переходом на поступово уповільнену ходу з глибоким 
диханням. Закінчити вправою на відновлення нормальної діяльності органів 
дихання і кровообігу (заспокійливі вправи).   

4) Стежити, щоб ритм дихання був співвідносний темпу рухів (тут нагадати, що не 
можна затримувати дихання, що дихати потрібно вільно і ритмічно, наголосити, що 
сильний видих призведе до глибокого вдиху).  

5) Кількість повторень слід поступово збільшувати в міру щоденної тренованості.   
6) Для підвищення інтересу та навантаження можна ускладнювати комплекс – це і 

включення додаткових вправ; прискорювати темп руху; використовувати 
спортивний інвентар.  

7) Дотримуватися самому і слідкувати за якістю виконання вправ дітьми.  
8) При підборі вправ враховувати вікові особливості дітей [10].  

Методичні прийоми проведення ранкової гімнастики:  
✓ після показу та короткого пояснення вимагати прийняття вихідного положення. Команда: «В.п. (його 

назва)»; 
 

 

✓ керівник одночасно з поясненням і показом вправи у повільному темпі пропонує 1-2 р. повторити її за 
собою; 

 

✓ перед початком вправи подається команда: «Вправу вліво (вправо) розпочинай!»; 
 

 

✓ для завершення вправи, замість рахунку останнього (1, 2, 3, ... ) скомандувати: «Загін, стій!»; 
 

 

✓ керівник показує вправу, робить її кілька разів з загоном, а потім під рахунок чи під музику контролює 
її виконання; 

 

✓ керівник показує і виконує вправу «дзеркально» відносно позиції дітей [4]. 
 

 
Ігрові форми проведення ранкової гімнастики для дітей 6-9 

років. Комплекс 1.  
«Рости травичка». В.п. – руки до плечей. 1-2 – піднялись на носочки, руки вверх – 

вдихнути повітря. 3-4 – повернення у в.п. – видихнути (кількість – 3-5 разів).  
«Грибок». В.п. – глибоке присідання, руками охоплюємо коліна. 1-2-3 – поступово 

піднятися, руки в сторони – вдихнули. 4 – в.п. – видихнули (кількість – 6-8 разів).  
«Дроворуб». В.п. – ноги на ширині плечей (широка стійка, ноги нарізно), руки внизу 

в «замку». 1 -2 – не роз‘єднуючи пальців, руки вверх – вдихнули. 3 – швидкий нахил 
вперед, руки вниз – видихнули (голосно говоримо «ха!») (кількість – 6-8 р.).  

«Насос». В.п. – ноги на ширині плечей, руки опущені вниз. 1 – нахил вліво, ліва рука 
рухається по тулубу вниз (вона пряма), а права по тулубу вгору, згинаючись в лікті. 2 – 
в.п., 3-4 – те ж у іншу сторону ( кількість – 6-8 р. з поступовим підвищенням темпу). 
Можна запропонувати зображувати «шипіння» насоса. 
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«Вертоліт». В.п. – ноги на ширині плечей, руки в сторони. 1 – поворот наліво (ніг 
не відриваємо). 2 – в.п. 3-4 – поворот направо (кількість – 8-10 р.). Дихання вільне.  

«Хлопки». В.п. – основна стійка, руки в сторони, вдихнули. 1 – мах правою ногою 
вперед, хлопок під нею, видих. 2 – в.п. 3 – мах лівою ногою, хлопок під нею. 4 – в.п. 
(кількість – 4-5 разів).  

«Горобчики». В.п. – основна стійка, руки на поясі. Три стрибки на місці, четвертий 
– з поворотом направо. В.п. Та ж сама вправа з поворотом вліво (3 р. в кожну сторону). 
Хода на місці з поступовим уповільненням кроку. 

Варіативні вправи, що можна внести до комплексу:  
«Потягушечки». В.п. – ноги на ширині плечей, руки вниз. 1 – руки в кулачки, 

повільно підняти до плечей, 2 – руки вгору, кулачки розжати, пальці розвести 
якнайширше, піднятися на носочки, широко відкрити рот (потягнутися). 3-4 – в.п. – видих 
(кількість – 5-6 разів).  

«Розбуди себе». В.п. – ноги на ширині плечей, прямі руки витягнуті вперед, 
долонями всередину. Команда: «розбудити долоні» – хлопки без рахунку 6-8 р.; тепер 
«розбудимо ніжки» – хлопки долонями по колінах, «будимо щічки, чоло, ніс, вушка» – 
інтенсивно потерти ці частини тіла.  

«Коники стрибунці ». В.п. – стійка на одній нозі, іншу ногу захватити за ступню 
рукою. По 10-12 стрибків на кожній нозі. 

«Каченята». Вправи з відомого танцю «Танцующие утята».  
«Силачі ». В.п. – ноги на ширині плечей, руки в сторони. 1 -2 – повільно з силою 

зігнути руки в ліктях, показати свої м‘язи. 3-4 – в.п. (кількість – 6-8 разів поступово 
збільшуючи темп).  

«Ліс шумить». В.п. – ноги на ширині плечей, руки вверх. 1-2 – нахил вліво, 3-4 – 
нахил вправо (звуками передати шум лісу) [4].  

Завершити зарядку можна так: вожатий: «Здоров‘я», діти: «Чудове », в.: «Апетит», 
д.: «Подвійний», в.: «Хто робить зарядку …», д.: «У того все в порядку». 

2) Загартування. 

• Загальний девіз: «Нумо вітер, пести нам шкіру».   
✓ щоб нічний сон сприяв загартуванню, повітря має бути постійно свіжим; 

 
 

✓ при проведенні ранкової гімнастики (хлопчики – голий торс, дівчатка – шорти і 
майка) навіть в похмуру погоду одяг той же. Простуди не потрібно боятися – адже 
тривалість зарядки незначна (15-20 хв.) і тіло знаходиться в постійному русі; 

 
 

✓ під час прогулянок у будь-яку погоду пропонувати дітям зняти футболки на 15-20 хв. З 
кожним днем ця тривалість може бути збільшена на 3-5 хв. у залежності від вітру і 
температури; 

  

✓ ні в якому разі не допускати «ознобу» в дітей. Засоби проти ознобу: пробіжка, різні фізичні вправи. 
 

 

• Загальний девіз: «Доброго дня, сонечко!» Прислів‘я: «Куди рідко в гості заходить 
сонечко, туди часто приходить лікар».  
Вимоги:  
➢ під час прийняття сонячних ванн всі діти повинні мати легкі головні убори із світлих тканин; 

 
 

➢ у перші дні тривалість сонячних ванн не може перевищувати 4-6 хв., а до кінця зміни може бути 
збільшена до 35-40хв. 

 

• Загальний девіз: «Вода – найкращий друг».   
Водні процедури – найбільш сильний і приємний загартовуючий засіб, на який 

організм енергійно реагує. Це: скорочення судин з-за відтоку крові (почуття холоду) і її 
приплив – приємне почуття теплоти. Це своєрідна гімнастика судин. 

Види водних процедур, спрямованих на загартовування: 
✓ ранком – обтирання тулуба вологим рушником, обливання, ранкове купання; 

 

✓ вдень – купання, душ, обливання; 
 

✓ ввечері – миття ніг прохолодною водою. 
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Наприклад, ранкове купання – спочатку дозволяти тільки «пірнути», а потім, в 
залежності від температури води і повітря, дозволяти купатися 1-2 хв. з наступним 
розтиранням тіла рушником. Не можна цей вид рекомендувати дітям молодше 11 років і 
дітям з ослабленим здоров‘ям [10].  

3) Плавання (купання) проводиться під керівництвом інструктора з плавання, 
інструктора з ФК, медичних працівників з медикаментами, рятувальних служб і 
обов‘язково з дозволу начальника табору. Загонові вожаті й вихователі відповідають за 
організацію купання свого загону.  

На початку організації купання дітей у водоймищі (річці, озері, морі) необхідно 
перевірити, чи вміють діти плавати. Виділити окремо дітей, які добре плавають, у другу 
групу – які вміють триматися на воді і мають певні навички плавання, і в третю групу – 
які зовсім не вміють плавати і навіть бояться води. (Орієнтовний поділ на групи по 
оволодінню умінням плавати такий: 1-а група – пропливають 50 м; 2-а група – 10-15 м; 3-
а група – не вміють плавати). Ці дані мають бути в кожному загоні. Керівники табору 
ознайомлюють вихователів з правилами купання дітей, поведінкою на воді (з ними 
проводяться окремі теоретичні га практичні заняття).  

Під час купання і занять з плавання вожаті допомагають інструкторові з плавання, 
слідкують за дотриманням дітьми правил поведінки на воді і разом з інструктором з 
плавання несуть відповідальність за збереження життя і здоров‘я дітей. 

Вимоги до організації купання: 
✓ спеціально відведене і обладнане місце на річці, морі й т.д. 

 
 

✓ після прийому сонячних ванн чи рухливої гри дати дітям відпочити 10-15 хв., щоб температура тіла 
стала нормальною; 

 

✓ краще купання проводити по 10-12 чоловік; 
 

 

✓ тривалість купання в перші дні має бути не більшою 3 хв., а під кінець зміни збільшена до 10-15 хв. 
 

 

✓ наявність спасальних кругів, шестів, мотузок, шлюпки є обов‘язковою; 
 

 

✓ інструктор з ФК встановляє і попереджає про систему сигналів. Наприклад: 1 свисток – 
шикування і рахунок дітей, два – початок купання, три – завершення, шикування та 
рахунок. Діти, яким обмежене купання, заходять у воду пізніше, але виходять всі по 
команді; 

  

✓ купання проводиться у певний, зазначений час: ранкові години – 10-12 година, вечірні години – 17-19 
година; 

 

✓ місце для тих, хто не вміє плавати, має бути глибиною 0,5-1,2 м; 
 

✓ під час купання не слід стояти без руху на одному місці; 
 

 

✓ забороняється купатися при температурі води нижче 17-19ºС і при температурі повітря 21-23ºС; 
 

 

✓ купатися можна не раніше, як через 1,5-2 години після прийому їжі; 
 

✓ перед заходом і виходом з води перевірити наявну кількість дітей [4]. 
 

 

5. Загонові заняття фізкультурою («Година фізкультури» в загонах; заняття з 
плавання; спортивний стрій; вправи з предметами, ігрові форми легкоатлетичних 
вправ тощо).   

Інструктор з ФК може проводити заняття в загонах 1-2 рази на тиждень. «Години   
фізкультури» можуть проводитися в формі, близькій до ігрової, а також у формі 
змагання: «Хто краще?», «Хто швидше?» тощо.  

Орієнтовний принцип планування і проведення «Години фізкультури»: 
1-е заняття.  

▪ Гра «Як ми будемо ставати в стрій». Ознайомлення із зоровими командами: рука (ліва чи 

права) поставлена в сторону – шикування в шеренгу; піднята вверх – шикування в колону. 
 

 

▪ Гра «Салочки прості і з присіданням». У варіанті з присіданням «салити» не можна, якщо гравець 
присів. 

 
 

▪ Імітаційні вправи: «вертоліт», «грибок», «шум лісу», «дроворуб», «хлопки», імітацію ходи 
через мілину річки (високо піднімаючи ноги). Біг «човником» 3-10 м. Стрибки із положення 
глибоко присівши (попарно). 
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▪ Гра ―Слухай команду‖. При ході в колоні: один свисток – руки на пояс, два свистка – руки 
в сторони, три свистка – руки вверх. Хто зробив помилку стає у кінець колони. 

  

2-е заняття. 
  

▪ Імітаційні вправи: хода велетнів, карликів, ведмедя, гуски. 
 

▪ Гра «До своїх прапорців», «Визивання номера». 
 

▪ Стрибки «по горбах», з місця, відштовхуючись однією ногою. 
 

▪ Кидання м‘яча (для гри в теніс) у ціль. Гра «Хто влучніше?» 
 

 
3-е заняття проводиться аналогічно, використовуючи елементи змагань зі 

стрибками [10].  
Ми вже говорили про три групи дітей з різною якістю сформованості уміння 

плавати. Для дітей, які погано плавають, або зовсім не вміють проводяться 3-5 занять на 
тиждень з навчання плавання, їх тривалість – 30-40 хв., але не за рахунок годин, 
відведених на купання. При цьому кількість тих, хто займається – не більше 10-15 осіб. 
Мінімальна tº води для дітей до 9 років – +21ºС, 10 років і старших +18ºС. 

Програма для дітей, що не вміють плавати: 
1. Вправи для освоєння з водою.   
▪ Занурювання в воду з головою. Рахувати про себе послідовно до 5, 10, 15, під час кожного 

занурювання. Розгляд і діставання предметів з води. 
 

▪ «Поплавок». Занурившись у воду, згрупуватися і чекати, поки тіло не спливе. 
 

2. Ігри на воді (глибина до пояса).   
• «Танок». Взявшись за руки, діти утворюють коло і, рухаючись по колу вправо та 

вліво, хором рахують до 10. При рахунку 10 і в тому ж ритмі рахують до 5, потім 
піднімають голову над водою. При повторенні вправи рахують до 6, 7 і т.д. 
Штрафний бал отримує той учень, який раніше часу підняв голову.   

• «Морський бій». Діти діляться на дві команди і стають лицем один до одного. По 
команді «до бою», вони починають «хлюпати водою» один в одного так, щоб 
заставити противника відійти назад або ж повернутися спиною.   

• «Струмочок». Діти, парами, взявшись за руки, стають один за одним на відстані 1-
1,5 метри, утворюють «струмок». Водячий піднирює під руками 1-ї, 2-ї і наступних 
пар, рухаючись уперед. При цьому він вибирає кого-небудь, бере за руку і вони 
разом піднирюють далі, аж у кінець «струмочка». Хто залишився без пари той і став 
водячим.   

• «Невід». Гравці (риби) розташовуються на обумовленому місці купання. Двоє 
водячих утворюють невід, взявшись за руки, намагаючись піймати «риб». Спроба 
є вдалою, коли «невід» закривається, тобто руки з‘єднані в коло. Кожна спіймана 
«риба» стає частиною ланцюжка неводу. Кінець гри – всі «риби» зловлені. Пірнати 
під руками «рибам» можна.   

• «Спробуй дожени». Гравці рухаються по заданій траєкторії. Водячий прагне 
догнати кого-небудь і «осалити» (доторкнутися). Той, кого догнали, стає водячим. 
При грі можна використовувати м‘яч.   

• «Торпеда». Хто далі пропливе у воді після відштовхування від стінки басейна (дна 
водоймища), не працюючи ногами (варіанти: працюючи ногами, без вдиху).  

3. Навчання способу плавання (будь-який вид).   
До загонових занять фізкультурою крім «Години фізкультури» і занять з плавання 

також відносяться і спортивний стрій, вправи з предметами, ігрові форми 
легкоатлетичних вправ тощо.  

Спортивний стрій. Основні стройові поняття, що мають згадати, чітко усвідомити 
та виконувати діти: стрій, шеренга, інтервал, колона, дистанція, направляючий, 
замикаючий.  

Вправи з предметами: вправи з малими м‘ячами, вправи з гімнастичною палицею 
вправи з обручами тощо.  

Ігрові форми легкоатлетичних вправ: вправи для метань; традиційні стрибкові 
вправи; вправи для стрибків у висоту (наприклад: дістати головою предмет чи іграшку, 
яка підвішена на різній висоті).  
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Важливим і одним з найпоширеніших засобів всебічного фізичного розвитку дітей у 
таборі є рухливі або елементарно-рухливі (-спортивні) (некомандні; ті, що переходять 
до командних; командні); спортивні (більш детальну їх характеристику дивись у 
матеріалах попереднього заняття). Методика організації ігрової діяльності може бути 
такою: а) вибір гри; б) розподіл дітей за командами; в) ознайомлення з правилами гри; г) 
вибір капітанів, розподіл ролей; д) хід гри; є) підбиття підсумків гри.  

Особливою умовою ефективності кожної гри є відповідність її змісту, часу 
проведення, інтенсивності – віку її учасників.  

Орієнтовна програма «Веселих стартів ». 
Комплекс рухливих ігор для дітей віком 10-12 років [5].  

СТАРТИ «ЗВІРЯТ». Дві команди стають паралельно колонами. Перед ними на 
відстані п‘ять кроків малюють лінію. У кожній команді є «заєць», «вовк», «пантера», 
«тигр», «лев». Після виклику звірята біжать вперед, оббігають прапорець і повертаються 
на своє місце. Хто на зворотному шляху перетне контрольну лінію, приносить своїй 
команді 1 бал. Звірят викликають у будь-якому порядку, тому необхідно бути дуже 
уважним. Тривалість стартів – 3-4 хвилини.  

«ПІНГВІНИ» 3 М’ЯЧЕМ. Дві команди шикуються в колони за лінією старту. На 
відстані 10 м від неї – прапорці. За сигналом перші номери затискають між колінами один 
волейбольний м‘яч, другий тримають у руках і рухаються до прапорця (діти 
перехиляються з ноги на ногу, як пінгвіни). Коли граючий дістане прапорець, він передає 
у свою команду два м‘ячі один – ударом ноги, другий – кидком через майданчик. Сам стає 
у кінець своєї команди. Гра закінчується, коли всі «пінгвіни» зроблять перебіжки і м‘ячі 
знову повернуться до першого номера. Порушенням вважається втрата м‘яча під час бігу 
і прийом м‘яча гравцем, який стоїть перед лінією старту.  

ПОВІТРЯНИЙ МІСТ. Команди шикуються колонами по росту (спереду найменші) 
паралельно одна одній. На відстані від них малюють лінію, до якої виходять капітани 
команд з волейбольними м‘ячами у руках. За сигналом кожний капітан кидає м‘яч 
першому гравцю своєї команди, той ловить його, а потім швидко повертає назад і 
присідає. М‘яч від капітана летить до другого гравця, який робить те саме і т.д. Гра 
закінчується, коли останній гравець передає м‘яч капітану і той піднімає його вверх.  

Гру повторюють 2-3 рази. Якщо м‘яч упав на землю, його можна підняти і 
продовжити гру. Виграє та команда, яка швидше побудує «повітряний міст».  

ЕСТАФЕТИ-ПАРОВОЗИКИ. Перед командами, які стоять у колонах, малюють 
лінію, а на відстані 10 м від неї ставлять прапорець. За сигналом до прапорця біжать перші 
гравці. Вони оббігають прапорець, повертаються до своєї команди, оббігають її і знову 
біжать до прапорця. Коли ці гравці порівняються зі стартовою лінією, до них 
приєднуються другі номери (беруть перших за пояс). Тепер гравці вдвох оббігають 
прапорець, а потім усю команду. Гра закінчується після виконання завдання усією 
командою. 

Комплекс рухливих ігор для дітей 13-14 років.  
ПРИНЕСИ КАНАТ. Команди розташовуються на протилежних сторонах 

майданчика за лініями. Перпендикулярно до середньої лінії кладуть канат довжиною 4-6 
м. За сигналом гравці біжать до каната, щоб заволодіти ним і перетягти на свою сторону. 
Це нелегко, оскільки суперник намагається зробити те саме. У боротьбі виграє найбільш 
спритна команда. Гру проводять з різних вихідних положень: стоячи спиною до каната, 
сидячи по-турецьки. За однакових результатів надається ще одна спроба.  

ПЕРЕПРАВА В ОБРУЧАХ. Команди вишикувані в колону по одному. Перед 
стартовою лінією в руках у направляючого гімнастичний обруч. За сигналом обруч 
«одягають» на пояс два перших гравці і швидко перебігають на протилежний бік 
майданчика – дистанція до 10-15 м. Перший номер залишається за фінішною лінією, а 
другий, не знімаючи обруча швидко повертається назад і повторює завдання з третім 
номером, потім він сам залишається на протилежному «березі», а переправу продовжує 
третій номер і т.д. Виграє команда, яка перша закінчила переправу. 

ПРИНЕСИ М’ЯЧ. Команди вишикувані в колону по одному чи в шеренгу перед 
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стартовою лінією. На протилежному боці майданчика, напроти кожної команди, лежить 
коробка з тенісними м‘ячами у кількості, що відповідає кількості гравців у команді. За 
сигналом перший номер біжить до коробки, бере один м‘яч і бігом повертається назад на 
своє місце, хлопаючи по плечу наступного учасника, другий номер повторює те саме і т.д.  

Естафета закінчується тоді, коли принесе свій м‘яч і стане у колону останній гравець.  
БАР ’ЄРНИЙ БІГ. Команди вишикувані на стартовій лінії. Поперек дистанції 

натягнуті три-п‘ять довгих еластичних мотузок на відстані 4-5 м між собою. За сигналом 
учасники почергово проходять дистанцію туди і назад, перестрибуючи через бар‘єри. За 
торкання до шнура команда отримує штрафне очко. Висота бар‘єра варіюється залежно 
від віку і підготовленості учасників. Перемагає команда, яка першою закінчить естафету 
і допустить найменше помилок.  

ХТО ДАЛІ СТРИБНЕ? Склад команди – 8-10 чоловік. Команди вишикувані у 
шеренги обличчям один до одного, між ними дві стрибкові смуги. Перші номери стають 
за стартовою лінією і виконують стрибок у довжину з місця і т. д. за номерами.  

ЕСТАФЕТА ЗІ СКАКАЛКОЮ. Команди, вишикувані в колону по одному, в руках 
у направляючих короткі скакалки. За сигналом перші номери починають переміщення, 
скачучи обумовленим способом через скакалку і обійшовши стояк, що знаходиться на 
відстані 6-8 м, повертаються назад, передаючи скакалку іншим номерам і т.д. Умови 
естафети: під час переміщення з урахуванням відстані зробити 8-12 обертів скакалки. 
Способи стрибків: 
▪ «качалочки» – на два кроки один оберт скакалки; 

 

▪ бігом – на кожен біговий крок – один оберт скакалки; 
 

▪ стрибки на двох ногах з проміжковими стрибками; 
 

▪ стрибки на двох ногах без проміжкових стрибків. 
 

 
СНАЙПЕРИ. Склад команди 6-8 чоловік. Команди вишикувані у шеренгу за 1,5-2 

м перед лінією кидка, у кожного учасника в руках по два тенісних м‘ячі. На відстані 5-8 
м від лінії кидання знаходиться мішень. За сигналом гравці почергово виходять вперед 
і виконують по два кидки в ціль. Виграє команда, яка попала в більшу кількість мішеней  
і витратила на них меншу кількість м‘ячів.  

Естафети з елементами спортивних ігор.  
М’ЯЧ У КІЛЬЦЕ. Команди вишикувані в колону по одному перед баскетбольними 

щитами на відстані 2-3 м. За сигналом перший номер кидає м ‘яч у кільце, потім ловить і 
кладе м‘яч, а другий гравець бере його й теж кидає у кільце і т.д. Виграє команда, яка 
набрала більше число влучень. Гравець, який не попав у корзину, повинен, спіймавши 
м‘яч, оббігти з ним стойку, що знаходиться в 5-6 м від колони і лише тоді передати м‘яч 
наступному гравцю.  

БАСКЕТБОЛЬНИЙ СЛАЛОМ. Склад команди 8-10 чоловік. Команди 
вишикувані за лінією старту, в руках у перших номерів по баскетбольному м‘ячу. За 
сигналом учасники з веденням м‘яча (удари об підлогу) оббігають «вісімкою» 
вертикальні стояки, що стоять на 1-2 м один від одного, потім, рухаючись вперед, 
перекидають м‘яча через горизонтальну планку (натягнутий шнур ), ловлять його, 
кидають у стінку, знову ловлять і кидають у кільце. Після попадання (число спроб не 
обмежене) учасник перекидає м‘яч назад іншому номеру, а сам повертається до команди. 

Естафети з погодженими колективними діями.  
ХТО ШВИДШЕ? Команди вишикувані в шеренги. Перед кожною командою 

поставлено по два стояки висотою 50-60 см, між ними «дверний проміжок». За сигналом 
гравці кожної команди почергово швидко пробігають у двері і перестроюються у свою 
шеренгу на протилежному боці майданчика.  

ПАРНІ ГОНКИ. Команда вишикувана в колону по одному. Направляючі – перший 
і другий номери – стоять попарно. За сигналом перша пара рухається умовленим 
способом до протилежної лінії. Перший залишається за лінією, другий повертається назад 
і виконує завдання з третім номером, потім сам залишається на місці, 
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а третій номер повертається за партнером і т.д. Способи переміщення: бігом, тримаючись 
за руки; боком, приставними кроками, обличчям один до одного, тримаючись за руки; те 
саме, стоячи один за одним, тримаючи партнера за пояс.  

СОРОКОНІЖКИ. Команди шикуються в колону по одному перед стартовою 
лінією і розраховуються по 3-5 чоловік. За командою: «Приготуватися!» – всі учасники 
першої групи присідають і кладуть руки на пояс товаришу. За командою : «Марш» – групи 
умовним кроком чи стрибками проходять навприсядки установлену дистанцію, 
зберігаючи з‘єднання і не встаючи. Те саме повторюють другі і т.д. Виграє команда, 
учасники якої першими перейдуть фінішну лінію і не порушать установлених правил. 

Естафети комічного характеру.  
КАРАКАТИЦЯ. Команди вишикувані в колони по одному. Направляючі у 

вихідному положенні – упор сидячи із зігнутими ногами. За сигналом вони трошки 
піднімають таз і швидко пересуваються в упорі на руках до протилежної лінії, 
розташованої на відстані 5-6 м від старту. Як тільки ноги перетнуть фінішну лінію, гравці 
встають і бігом повертаються назад, стаючи в кінець колони, а рух починають другі 
учасники.  

РОЗСИПАВ – ЗБЕРИ. Команди вишикувані на старті. У руках у перших номерів 
по коробці, в якій знаходяться 10-12 тенісних м‘ячів. За сигналом учасник підбігає до 
кола, що лежить, на підлозі, висипає всередину вміст своєї коробки і швидко відносить її 
назад, передаючи другому учаснику. Той біжить до кола і, зібравши розсипані м‘ячі в 
коробку, повертається і передає її наступному номеру, який знову висипає вміст в коло і 
т.д. 
 

Заняття № 8.  
ТЕМА: ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧА РОБОТА 

В ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ. 
ПЛАН. 

1. Методика організації та проведення походів у ДОТ.   
2. Специфіка використання засобів народної педагогіки: казок, загадок, пісень. 

Методика проведення конкурсів, вікторин, тематичних днів (екологічний брейн-
ринг, конкурс «Лісова подорож», вікторина «Пташине царство»тощо).   

3. Особливості складання та розгадування ребусів, прислів‘їв, приказок та загадок.  
 

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ: 
1. Білоусова В.О. Етика взаємин у шкільному колективі. – К., 1984.  
2. Богданов Г.П. Школьникам – здоровый образ жизни. – М., 1989.   
3. Використання народної міфології в практиці сучасної школи /Методичні 

рекомендації/. – Кіровоград, 1992.   
4. Глущенко А.Г. Свята. Іграшки. Казки // Початкова школа. – 1980. – № 12.   
5. Інформаційно-методичний збірник матеріалів щодо оздоровлення та відпочинку дітей 

в Україні / Упорядники: Кияниця З.П., Смирнова М.О., Чеботарьова Н.О., Король 
М.Ю./ – К.: Поліграфцентр «ТАТ», 2002. – С. 69-77.   

6. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навчальний посібник / Є.І. 
Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997.  

7. Педагогіка народознавства // Пріоритетні напрямки організації позаурочної виховної 
роботи з учнівською молоддю. – К., 1990. – С. 7-32.   

8. Поломис Карел. Дети в пионерском лагере: Походы. Прогулки. Экскурсии. – М.,  
1990.   

9. Скуратівський В.Т. Вінець: Український народний календар з описом народних свят, 
забав, обрядів, прикмет. – К.: Вид, ІСТА, 1994.   

10. Состязаются ум и смекалка // Ступени. – 1991. – № 2.  
11. Українські звичаї та обряди. – К, 1983.  
 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: 
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1. Вивчити рекомендовану літературу і виписати в «Зошит вожатого» поради педагогу-
організатору при плануванні та здійсненні одноденного походу.   

2. Підібрати систему підготовчих вправ («смуги перешкод»), які будуть сприяти більш 
ефективній готовності до туристичного походу.   

3. Навчитися виготовляти панаму з паперу.  
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.  
Мета практичного заняття – сформувати уявлення студентів про систему 

туристично-краєзнавчої роботи в ДОТ; розкрити методику організації та проведення 
походів, окресливши наявні можливості діяльності табору; визначити особливості 
використання засобів народної педагогіки. 
 

1. Методика організації та проведення походів у ДОТ.  
У цілому туристично-краєзнавча робота в дитячому оздоровчому таборі спрямована 

на розв‘язання таких основних завдань: 
1. Історико-краєзнавча робота.  
2. Оздоровлення дітей.  
3. Організація відпочинку.   
4. Популяризація туризму і краєзнавства, виховання бережливого ставлення до 

природи.   
5. Виховання у дітей ініціативи, витривалості, навичок самообслуговування [5]. 

Форми й методи туристично-краєзнавчої роботи можуть бути різноманітними:   
лекторії, веселі старти, змагання, походи одноденні і багатоденні, «День туриста», 
туристичний гурток тощо. Найбільший інтерес у дитячому колективі викликають походи. 
Тому й зупинимося на їх організації та проведенні в режимі діяльності дитячих 
оздоровчих таборів.  

При організації дитячого туризму в ДОТ необхідно дотримуватися загальних вимог. 
Система туристично-краєзнавчої роботи в ДОТ включає:  

1. Організацію туристичних прогулянок на початку зміни, екскурсій по табору, його 
околицях.   

2. Створення в таборі органу дитячого самоврядування «Походного дитячого штабу». 
Проведення навчальних занять за певним планом з метою набуття навичок 
туристичної діяльності: установлення намету; складання рюкзака; орієнтування на 
місцевості за допомогою компасу і за місцевими ознаками; рух за азимутом; види 
вогнища і вміння його розпалити; переправа; спуски; підйоми, весела хвилинка.   

3. Змагання по туризму на території табору.  
4. Створення туристичних груп, розподіл доручень серед дітей [5].   

Туристичний похід – це піший перехід школярів за певним маршрутом у 1-3 дні та 
більше. В залежності від маршруту є 5 категорій складності. Школярі ходять у походи 1 
та 2 категорій, рідко 3-ї.  

Туристичні походи допомагають виховати у дітей ініціативу, витривалість, уміння 
долати труднощі, формують навички самообслуговування та інше. У спільній праці, 
походах народжується взаємодопомога, виховується свідома дисципліна, діти вчаться 
самостійно здобувати знання. 

Вимоги до організації походів:  
1. Визначити відповідальних осіб за підготовку і проведення походу. На групу 15-25 

осіб має бути два керівники.   
2. Видати наказ по ДОТ, у якому чітко визначити відповідальних за життя, здоров‘я і 

безпеку дітей у поході.   
3. Оформити маршрутні картки, з визначенням маршруту, його завдань. Діти можуть 

провести спостереження з біології, географії даного району, вивчати історію й 
етнографію місцевості.   

4. При підготовці до походу необхідно: 
а) здійснити медичний огляд дітей;  
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б) провести бесіду з ними про техніку безпеки на маршруті, в лісі, на дорозі, біля 
вогнища, а також ознайомити їх з протипожежними та санітарними нормами та 
правилами гігієни. 

5. Навчити дітей спортивного орієнтування на місцевості.  
6. Скласти списки дітей по групах за результатами медичного огляду.  
7. Провести реєстрацію виходу дітей з території табору [6].  

Обов’язки організаторів походу. 
Начальник табору.  

1. Призначає керівника походу, повара і коменданта туристичного табору. Складає 
наказ по табору.   

2. Підписує заповнені маршрутні картки.  
3. Завіряє списки учасників походу.   
4. За три дні до походу подає у відділ харчування заявку на кількість дітей і дорослих, 

що йдуть у похід.   
5. Напередодні походу проводить детальний інструктаж педагогів.  
6. Організовує відправку дітей у похід і їхню зустріч по поверненню.  
7. Заслуховує звіт керівника походу на педагогічній раді табору [5].  
Заступник начальники по адміністративно-господарчій частині (АГЧ). 
1. Надає загону, що йде у похід, необхідне обладнання.   
2. Організовує забезпечення туристичного табору продуктами харчування і питною 

водою [5].  
Відповідальний лікар табору. 

1. Організовує медичний огляд учасників походу.  
2. Візує списки учасників походу.   
3. Призначає медичного працівника для участі у поході, який на привалах і в 

туристичному таборі слідкує за станом здоров‘я дітей, санітарним приготуванням 
страв, виконанням розпорядку дня під час походу.   

4. Комплектує аптечку швидкої допомоги, яку медичний працівник бере з собою [5].  
Керівник походу (турист-інструктор, вожатий загону).  
Несе повну відповідальність за життя і здоров‘я дітей, безпеку проведення походу,   

за виконання плану походу, зміст виховної і пізнавальної роботи, за дотримання правил 
пожежної безпеки в лісі. 

Керівник до початку походу зобов’язаний: 
➢ пройти маршрут, визначити місця привалів, ночівлі, розташування табору; 

 
 

➢ за 2-3 дні до походу заповнити маршрутні картки і подати їх на підпис начальнику табору і лікарю; 
 

 

➢ на основі проведених тренувань перевірити готовність учасників походу; 
 

 

➢ одержати сигнальні прапорці, рюкзаки, намети (палатки), перевірити туристичне обладнання; 
 

 

➢ перевірити наявність похідних аптечок у кожному загоні; 
 

➢ перед виходом на маршрут перевірити взуття і одяг дітей; 
 

 

➢ ознайомити дітей з правилами шляхового руху, особистої гігієни, протипожежної безпеки, з вимогами 
щодо дотримання природоохоронних заходів; 

  

➢ спланувати виховну, громадську, оздоровчу, пізнавальну роботу в поході; 
 

 

➢ організувати разом з медичним персоналом профілактично-медичний огляд учасників походу: 
перший раз – перед походом, наступний – через кожні дві години в поході, підсумковий огляд 
– по завершенню походу; 

  

➢ підібрати і представити на затвердження начальника табору кандидатуру помічника керівника походу 
[5]. 
 

Керівнику походу необхідно:  
▪ суворо дотримуватись маршруту походу, виконувати режим дня і режим руху згідно з 

маршрутом; 
  

▪ якщо дитина захворіла, вжити заходів щодо відправки хворого у табір; 
 

 

▪ організувати обов‘язкове чергування дорослих у нічний час в туристичному таборі; 
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▪ підтримувати дисципліну в колективах загонів; 
 

 

▪ сприяти пізнавальній діяльності дітей у поході – разом з ними спостерігати, проводити 

бесіди, звертати увагу дітей на довкілля, виховувати вміння аналізувати побачене; 
  

▪ будувати життя дітей у поході на основі самоврядування; 
 

▪ суворо дотримуватись правил попередження нещасних випадків; 
 

▪ при проходженні важких ділянок походу дотримуватись заходів безпеки [5]. 
  

Під час походу забороняється: 
  

1. Відхилятись від маршруту.  
2. Допускати відставання від групи окремих дітей.  
3. Робити привали у місцях, які завчасно не були визначені у маршрутній картці.  
4. Пити воду під час руху, наповнюючи фляги водою з необстежених джерел.  
5. Допускати появу дітей у небезпечних місцях (гори, ріка, море, …).  
6. Збирати гриби, ягоди, рослини.  
7. Рухатись при сильному тумані (видимість менша як 100 м).  
8. Розводити додаткові вогнища.  
9. Дозволяти купатися дітям у необстежених водоймах [5].   
При переході шосе і слідуванні по ньому необхідно виставити сигнальників з 

червоними прапорцями (при русі по дорозі – попереду й позаду загону; при переході – 
перекрити дорогу – праворуч і ліворуч від переходу).  

Керівник по завершенню походу зобов‘язаний поінформувати начальника табору 
про підсумки походу, стан здоров‘я дітей.  

Керівник має право скоротити маршрут або зовсім припинити похід у разі 
виникнення небезпеки для життя і здоров‘я дітей, негативних природних явищ чи інших 
обставин.  

Комендант табору. Несе повну відповідальність за протипожежний і санітарний 
стан у туристичному таборі, використання продуктів харчування. 

Для участі в поході, екскурсії вожатий подає заявку, маршрутну картку. 
Розподіл інших обов’язків: 

1. Командир групи.  
2. Заступник, відповідальний за розробку маршруту (гід, провідник).  
3. Завідуючий госпчастиною по груповому спорядженню.  
4. Заступник командира з продовольства, відповідальний за харчування.  
5. Санітар.  
6. Фізорг.  
7. Краєзнавець і літописець.   

Керівник табору і його заступник призначаються наказом директора табору і несуть 
відповідальність за підготовку та успішне проведення походу, за життя і здоров‘я 
учасників. Заступником можна призначати людину, яка досягла 18 років [6].  

Щоб похід пройшов вдало необхідно взяти всі потрібні речі в дорогу, адже, інколи, 
навіть незначна дрібниця псує настрій. Наприклад: загін взяв у дорогу консерви, але 
забули консервний ніж. Тому необхідно чітко продумати і підібрати спорядження. 

Комплектування групи.  
За 2-3 дні до походу керівник разом з лікарем визначають кількість учасників. Їх має 

бути не більше 25-30 чоловік. На кожні 12-15 чоловік виділяється керівник (з числа 
дорослих). Всіх учасників краще поділити на відділення по 6-8 чоловік, серед яких 
обирається командир, найбільш авторитетний і досвідчений.  

Орієнтовний перелік спорядження (для 2-3-денного походу). 
Особисте спорядження. 

1. Рюкзак з широкими лямками.  
2. Спортивний костюм, куртка і штани, светр.  
3. Зручне міцне взуття (боти) – гірше кеди.  
4. Тапочки (на привалі).  
5. Шкарпетки.  
6. Легкий головний убір світлого кольору.  
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7. Шорти, майка, купальний костюм.  
8. Легка ковдра.  
9. Поліетиленова накидка чи плащ.  
10. Миска, кружка емальована, ложка, ніж.  
11. Речі особистої гігієни.  
12. Голка, нитки, пуговиці, клаптик матерії.  
13. Блокнот і олівець.  

Групове спорядження.  
1. Палатки (1шт. – на 4-6 чоловік) з мотузками для розтяжок і 2 стійки, а також 

кілочки по 12 штук на кожну палатку.   
2. Компаси (1 шт. на 4-5 чоловік).  
3. Сокири туристичні (1 шт. на 8-10 чоловік).  
4. Сірники у водонепроникній упаковці.  
5. Поліетиленова скатертина та плівка (на палатку і на її дно).  
6. Саперна лопатка.  
7. Посуд: відра – 3 шт., ложки, миски, кухлі, ножі кухонні (3-4 шт.).  
8. Консервний ніж, половник.  
9. Мішечки для продуктів та чохли для посуду.  
10. Ліхтарики з батарейками.  
11. Мило господарче., гумка для миття посуду.  
12. Карта-схема району походу.  
13. Фотоапарат.  
14. Похідна аптечка.  
15. Горн, свисток, 1-2 волейбольних м‘ячі.  
16. Радіоприймач.  

Види маршрутів.  
▪ лінійні (активний спосіб пересування проходить між таборами (школою) і залізницею чи 

автостанцією); 
 

▪ кільцевий (маршрут починається і закінчується в одному пункті); 
 

 

▪ радіальний (маршрут здійснюється з одного пункту в різні місця для виконання експедиційних завдань 
чи огляду екскурсійних об‘єктів) [6]. 

 

Одноденний похід у таборі.  
Туристичний похід викликає багато переживань. Діти ставляться до цієї події з 

підвищеним інтересом. Ще б пак! Нерозгадані, таємничі далі та події, що пов‘язані з 
ними. Нові умови, романтика похідного життя в палатках , пісні біля вогнища, що може 
бути цікавіше? Але похід не повинен перетворюватися у пусте часопроводження, у свого 
роду пікнік або в захоплення кілометражем. Можна повести дітей по історичних місцях, 
провести природоохоронну роботу під час походу та інше.  

Особисте спорядження: рюкзак, миска, кружка, ложка, ніж, фляга, нитки з голкою, 
шляпа від сонця, легке зручне, але міцне взуття, ковдра, висококалорійні продукти 
харчування (наприклад, шоколад, цукор, лимон).  

Групове спорядження: компас, сірники, накидку від дощу, посуд для приготування 
їжі, консервний і звичайний ножі, аптечка, фотоапарат, свисток, 1-2 волейбольних м‘ячі, 
карту (за необхідності).  

Укладка рюкзака. Рюкзак має бути упакований так, щоб навантаження рівномірно 
розподілялось на плечі та спину. Необхідно, щоб рюкзак «ріс» знизу-доверху, а не в 
ширину, щоб центр ваги був на низ і спину. Порядок укладки: пустий рюкзак кладуть на 
рівне місце тією стороною, яка буде прилягати до спини, а поряд набір усіх речей з 
особистого і групового спорядження. До спини на низ кладуть спальник чи ковдру; 
наступними – м‘які речі: пакет з білизною, куртку, можливо, светр; потім важкі: консерви, 
цукор, крупи (при цьому необхідно враховувати, що чим далі від опори знаходиться 
вантаж, тим більша його вага). Крупи краще переносити у довгих, вузьких торбинах, 
жири – у плоских пластмасових флягах, сухарі – у щільній упаковці. При цьому продукти 
не слід класти поруч з одягом. Зверху продукти, а в кишені рюкзака кладуть 
найнеобхідніші речі, які будуть потрібні під час руху за маршрутом. Особисте 
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спорядження пакується у чохли (торбинки), що не промокають, і групуються за 
використанням: 1 – для миття, 2 – взуття і т.д. Взагалі потрібно так вкласти всі речі в 
рюкзаку, щоб під час ходи вони не ковзали всередині. Рюкзак з боку спини має бути 
прямим, для цього необхідно щільно набивати речами куточки рюкзака, до яких 
прикріплені лямки. 

Методичні поради щодо проведення самого походу.  
1. Слідує команда: «Надіти рюкзаки!». За командиром ідуть слабкі діти, за ними – вся 

група, у кінці – замикаючі. Один із замикаючих – це обов‘язково дорослий.   
2. У поході важливо дотримуватись режиму руху: йти спокійним кроком 30-40 хв., а 

потім зробити спочинок на 10-15 хв., через 3-4 години обідня перерва 1-1,5 години. 
На привалах необхідно перевірити стан своїх ніг, щоб не було ран, пухирів, порізів. 
Взуття має бути зручним. У лісі діти йдуть «ланцюжком», дивлячись під ноги і не 
забуваючи про техніку безпеки (наприклад ті, хто йдуть першими, не повинні різко 
відпускати гілки дерев).   

3. Через 10-15 хв. походу організовується малий привал для усунення всіх недоліків 
спорядження (переукласти речі рюкзака, перевзути взуття, зняти зайвий одяг та 
інше).   

4. У середньому через кожні 45 хв. слідування організовуються малі привали по 10-
15 хв. Місце відпочинку десь у тіні. Рюкзаки знімаються. Декілька вправ для рук, 
плечового пояса, тулуба. Діти сідають або лягають так, щоб ноги були трохи вище 
від землі (покласти на рюкзак чи пень).   

5. Потрібно заздалегідь вибрати (по плану-графіку) місце для ночівлі (бівуак) поза 
населеним пунктом. До нього потрібно прийти до наближення темряви (десь за 2 
години), щоб встигнути розбити табір, зібрати хмиз, розпалити вогнище, 
приготувати їжу. При цьому важливо уважно вибрати місце привалу. Краще, щоб 
це була невеличка галявина. Огляньте навкруги дерева: чи немає сухих, адже при 
буревії їх може повалити.   

6. Не потрібно розташовуватись у низинах, ярах, у руслах рік, що пересохли, так як у 
випадку дощу палатки просто заллє. У гущавині лісу також не варто розбивати 
табір: багато комарів і довго трава залишається росяною.   

7. Щоб запобігти порчі продуктів, потрібно вирити невелике заглиблення в землі – це 
імпровізований холодильник.   

8. Палатки слід ставити в одну чи дві лінії, при цьому розчистити місце для їх 
установки. Спочатку на землю потрібно покласти поліетиленову плівку, потім 
розстилається і розтягується дно, натягуються по діагоналі протилежні кути і 
фіксується кілочками. При чому вхід у палатку має бути застебнутий. Палатка 
встановлюється на рівному місці. Після цього піднімається верх палатки, тут 
використовуються стійки, довжина яких рівна висоті палатки, або здійснюється  
натяжка між деревами. Потім по діагоналі під кутом 45 0 по відношенню до дна  

 
  

палатки забиваються кілки і до них прив ‘язуються кутові розтяжки, при цьому 
слідкувати, щоб не утворювалось складок. Для захисту від дощу, навколо палатки 
викопується канавка, яка відводить воду. Під голову кладуться рюкзаки з м‘якими 
речами. У карманах палатки – компас, ліхтарик, речі особистої гігієни. Взуття 
бажано покласти під дно палатки біля входу, а сокиру – в палатку або застромити 
в пень.   

9. Розпалювання вогнища. Для цього необхідно обрати належне місце. Забороняється 
розпалювати його близько біля дерев, кущів, на вершині пагорба чи у глибокій ямі, 
біля наметів. Треба підготувати розтопку: тонкі сухі гілочки, папір, шматочок 
бересту, знятого із сухої берези, можна нарубати щепок чи нарізати стружки із 
сухих дерев. Розтопку розкладають «курінцем» або «колодязем» якомога щільніше, 
а навколо кладуть також «курінцем» більш товсті сухі гілочки але так, щоб вони не 
стискали розкопку. Всередину кладуть папір і запалюють. Запалювати треба з тієї 
сторони, з якої дує вітер. Спочатку у вогнище  
підкладають  тонкі,  а  потім  більш  товсті  гілки.  Хмиз  для  вогнища  готують 
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заздалегідь, відразу після зупинки на привал . Перед тим, як залишити місце 
спочинку, обов‘язково перевірити, чи повністю погасили вогнище.  

10. Чітке дотримання розпорядку дня: забороняється довго затримуватися біля 
вогнища у вечірній час; сон починається з 22-24 год., а підйом – о 6-8 год.   

11. Почергове чергування вночі біля вогнища. Регламент: по 2 чол. – 2-3 год., 
обов‘язково з дорослими.   

12. Бажано, щоб на одного дорослого припадало не більше 10-15 чоловік.   
13. Під час ночівлі потрібно заготовити потрійний запас дров: це на вечерю, вечірній 

фестиваль пісень, підтримання вогню вночі, на сніданок. Для сніданку 
залишаються кращі дрова, складають їх штабелем і накривають плівкою. Потрібно 
приготувати хмиз для розтопки. Якщо ж розтопка стала сирою, то її можна 
посолити (2-3 столові ложки) – сіль вбирає вологу, допомагає горінню.   

14. У вечірні години палатку (вхід) слід зашнурувати, щоб речі не стали вологими, а 
спати потрібно головою до виходу, щоб вести спостереження і при потребі швидко 
вийти з палатки.  

15. Чітке правило: узяв річ – поклади на місце або у кого взяв – віддай у руки.   
Вибір шляху, порядок руху: заходи, що передбачають запобіганню небажаних 

наслідків. 
 

• Вибираючи маршрут, потрібно минати великі відкриті площі. Найкраща дорога – 
стежина. Якщо йти по шосе, то рухатися з лівої сторони назустріч транспорту.   

• Йдучи через лісову гущавину, потрібно дотримуватись дистанції, щоб гілки не 
били того, хто йде слідом.   

• Під час грози в полі не потрібно бігти, а краще найти схованку в сухій канаві. 
Металеві предмети віднести на декілька метрів. У лісі не слід ховатися під великі 
дерева. Особливо небезпечні – дуб, тополя, ялина, сосна (у березу і клен блискавка 
попадає рідко).   

• Дотримуватись санітарно-гігієнічних правил:  
✓ не дозволяти пити некип‘ячену воду (крім перевірених джерел і колодязів); 

 
 

✓ пояснити, що надмірне вживання води призводить до посиленого потовиділення, а це 
призводить до слабкості та втоми; 

 
 

✓ не допускати приготування їжі в оцинкованому посуді (він має бути алюмінієвим). 
 

 

• Не дозволяти йти без головного убору, без сорочки (пояснити, що це першопричина 
теплового і сонячного ударів.   

• Категорично забороняється під час походу знімати взуття і йти босоніж, їсти 
невідомі ягоди.  

 
Вік Тривалість Відстань, Швидкість Вага, кг 

 походу км руху, км/год. Дівчатка Хлопчики 
10-12 Одноденний 10-12 3 5-7 7-10 

 Дводенний 18-22 3-3,5 5-7 7-10 
12-15 Одноденний 14-16 3,5 8-12 12-16 

 Дводенний 24-28 3,5-4 8-13 12-17 
 Триденний 30-35 3,5-4 9-13 13-17 

 
Для дітей у віці 8-9 років здійснюються прогулянки та екскурсії відстанню 5-7 км в 

обидва кінці. 
 

Для походу знадобиться головний  убір. Поради, як можна зробити  панаму від 
сонця на скору руку:  
▪ З газети зробити квадрат. Довжина сторони квадрата повинна мати приблизно ¾ об‘єму голови. 

 
 

▪ Складаємо листок навпіл. 
 

 

▪ Один з кутів, що утворився на складці, загинаємо доверху – так, щоб він трохи (на 2-3 см) не доходив 
до обрізу листка. 
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▪ Утворилась кромка, загинаємо її вниз. Таке саме робимо на іншій стороні складеного навпіл листка. 
 

 

▪ Відігнемо вниз кути. Все зроблено. 
 

День туриста в оздоровчому таборі.  
У організації та проведенні «Дня туриста» беруть участь всі загони 
табору. При підготовці свята необхідно врахувати: 

 
• вік дітей, рівень туристичної підготовки, погодні умови, територію табору, 

матеріальну базу;  
• кваліфікованість організаторів проведення, підготовку суддів на етапах;   
• техніку безпеки, відповідальність організаторів за збереження здоров‘я і життя 

дітей.  
Орієнтовна схема проведення «Дня туриста».  
На ранковому зборі -старті загони одержують завдання, де описано маршрут загону 

від будиночку (корпусу) до місця проведення свята.  
На маршруті пропонується: скласти карту-схему маршруту; всі зустрічні об‘єкти 

позначити топографічними знаками, скласти композицію з квітів і дати цьому букету 
назву; зробити із природного матеріалу коробку.  

Прийшовши на місце проведення свята загін доповідає про присутність і здає 
виконане ним завдання.  

Лісові коробки, букет виставляються для огляду учасників «Дня туриста». Йде 
конкурс. Журі оцінює роботу загонів. Потім оголошується початок змагань з туристичної 
техніки.  

Туристична естафета може складатися з 5-10 етапів. Перші два етапи (установлення 
намету (палатки) та зняття його) виконуються всією командою. Склад команди 4-6 осіб. 

III етап – переправа по паралельних мотузках.  
IV етап – проходження болота (проходять учасники по черзі). «Горбочки» 

визначаються кругами діаметром 30-40 см, 8-10 «горбочків» розташовуються у шаховому 
порядку на заданій відстані один від одного.  

V етап – підлаз виготовлений із навалених гілок, під якими залишається вузький 
прохід. Довжина 3-4 м.  

VI етап – транспортування потерпілого. Учні працюють у трійках. Два учасники 
мають перенести оптимальним способом умовного потерпілого на відстань 30-40 м.  

VII етап – переправа по колоді. Колода піднята над землею. Проходять по одному, а 
той, хто скочив, повертається для повторного проходження. 

VIII етап – укладання рюкзака.  
IX етап – розпалювання вогнища одним сірником (варіанти: розпалити вогнище, на 

якому потрібно закип ‘ятити воду; конкурс, хто перший перепалить мотузку, яка 
прив‘язана на паличках і розташована над вогнищем). 

Х етап – конкурс туристичних пісень. 
Кількість етапів і порядок їх проходження може бути змінений.  
Можуть бути жартівливі етапи (наприклад, перенести воду із ставка відром, із відра 

– кружкою). Перемагає та команда, яка швидше за всіх пройшла всі етапи. Підсумки 
підбиваються за віковими групами. Між загонами можна провести туристично -
географічну вікторину, конкурс туристичних газет, емблем, пісень, розповідей. «День 
туриста» можна закінчити переглядом кінофільмів, слайдів, дискотекою, 
загальнотабірним святковим багаттям, вечором туристичної пісні [5]. 

Гра «Робінзонада».  
Гра дає можливість під час туристичного походу перевірити себе, перевірити своє 

уміння і навички орієнтуватися на місцевості з допомогою народних прикмет, розводити 
багаття і готувати їжу, надавати медичну допомогу лікарськими рослинами тощо. У грі 
можуть брати участь 5-20 чоловік, які володіють навичками, необхідними в туристичному 
поході. Але цей похід буде і незвичайним. Діти мають взяти із собою якомога менше 
необхідних речей і використовувати підручні засоби. Приблизні етапи гри: 
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1. Вирушаючи в похід, розкладіть перед учасниками 20 предметів, з яких вони мають 
відібрати п‘ять найнеобхідніших. Наприклад: сокира, канат, ніж, олівець тощо.   

2. Замість намету необхідно побудувати курінь, щоб в ньому могли розміститися всі 
учасники походу.   

3. Обладнати за всіма правилами місце для багаття, запалити вогонь з допомогою 
лупи, принести із джерела воду і зварити чай із трав і лісових ягід.   

4. Зібрати колекцію лікарських трав. Якщо у даній місцевості їх немає, можна 
провести вікторину про трави, ягоди, листя, з яких можна варити чай протягом 
року.   

5. Кожен учасник походу має зробити для їжі ложку з кори поваленого дерева, а з 
аркуша паперу зробити стаканчик для води. Стаканчик на скору руку:   
• зробити квадрат з альбомного листа. Потім скласти його по діагоналі;   
• кути, що утворилися, загинаємо, один – на себе, інший – від себе (якщо їх загнути 

назустріч один одному, то стінки стаканчика вийдуть різними за товщиною);   
• верхні вільні кути трикутника загинаємо один вперед, інший – назад. 

Заправляємо їх всередину підігнутих кутів: від цього стаканчик набуде 
додаткової міцності.   

6. Розділити загін на три групи і дати різні завдання.   
а) зробити сонячний годинник і календар, використовуючи свою фантазію; 
б) зробити лук, дві стріли, спис; в) разом з вожатими зробити із сухих 
стовбурів дерев і товстих мотузок пліт.   

7. Катання на плоту і змагання з плавання.  
8. Змагання зі стрільби з лука та метання списа.   
9. Вікторина по книзі Д. Дефо «Робінзон Крузо» 

а) яка назва корабля на якому плив Робінзон? 
б) як звали папугу Робінзона?   
в) чому Робінзон назвав свого слугу П‘ятницею? 
г) скільки років провів на острові Робінзон Крузо?  

Комбінована спортивно-туристична естафета. До початку естафети необхідно: 
1. Визначити етапи.  
2. Призначити суддів на кожний етап.   
3. Підготувати маршрутні картки та необхідне спорядження, секундоміри (або 

годинники із секундною стрілкою).   
4. Провести нараду суддів, уточнити правила проходження етапів.   
5. Провести збір капітанів команд і детально пояснити зміст усіх завдань та окреслити 

систему оцінок.  
Етапи (орієнтовно) 

1. «Несхибна рука» (кидати м‘яча в баскетбольний кошик).   
2. «Болото» (проходження відрізку шляху по «кущиках» чи «горбочках»).  
3. Підтягування, віджимання.  
4. Установлення та зняття намету (палатки).  
5. «Зелена аптека» (поміж кількох видів трав вибрати лікарські).  
6. Розпалювання вогнища.  
7. Переправа.  
8. Надання першої медичної допомоги.  
9. Останній етап – виконання кожною командою «своєї» пісні [5].  

Свято-гра «День індіанця». 
Підготовчий період:  

1. Учасникам пропонується прочитати твори Майна Ріда, Фенімора Купера та інших 
авторів про життя індіанців.   

2. Складається словничок, діти дізнаються про побут і традиції індіанських племен, 
придумують собі імена.   

3. Усі учасники готують необхідний реквізит: костюми, «зброю», тамтами тощо.  
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4. «Вожді племен» обговорюють план спільних дій, сюжет гри (це обов‘язково), 
проводять репетиції ритуальних танців.   

У день Великого Свята (назва умовна) всі племена збираються на Галявині Багаття, 
де й демонструють свою спритність, силу, витривалість. Оголошуються змагання: на 
краще маскування; на нечутний крок; на наслідування голосів птахів і тварин; на краще 
розфарбування; на влучність стрільби з лука; на орієнтування на місцевості; на 
найшвидше розпалювання вогнища; на кращу гру на татамі; на кращий ритуальний 
танець. Свято завершується великим багаттям, де й ушановуються переможці [5].   

Друзі! Якщо вам сподобалися ідеї щодо «Робінзонади», то прийміть кілька порад її 
майбутнім організаторам:   

1. Перш ніж оголосити «Робінзонаду» в колективі, озбройтеся всім необхідним: 
почитайте рекомендовану літературу, складіть бодай приблизну програму ваших 
дій, порадьтеся з тими, з ким доведеться разом організовувати справу, вивчіть 
особливості місцевості та дізнайтеся про матеріальну базу (необхідний реквізит, 
туристичне спорядження, спортивні снаряди й т. ін.)   

2. Спробуйте розповісти про «Робінзонаду» так, щоб захопити нею і дорослих, і дітей. 
Знайдіть серед них однодумців і помічників.   

3. Розпочинайте з якоїсь однієї справи, що видається вам найпростішою і 
найдоступнішою. Проаналізуйте досягнуті результати і вже на основі зроблених 
висновків плануйте подальшу роботу [5].  

 
3. Ребус – загадковий малюнок, в якому слова і вислови закодовані поєднанням 

букв, цифр та інших знаків, зображенням предметів (від лат. «ребус» – значить «річ», 
«предмет»).   

Методика відгадування ребусів.   
1. Якщо в ребусі зустрічаються окремі букви (А, Б, …) або об‘єднані у склади (КА, МА, 

…), то вони читаються так, як звучали в слові.   
2. Якщо використовуємо цифри, то вони розкодовуються «буквенно». Наприклад: 

число «40» читається «сорок» (наприклад, 40а – сорока).   
3. Якщо в основі ребуса є малюнок, де зображені тварини, риби, комахи, дерева, квіти, 

побутові предмети і т.д., то при відгадуванні ребусу потрібно зрозуміти, що 
зображено на малюнку, при цьому «ім‘я предмета» має бути виражене одним словом 
у називному відмінку однини (множини, якщо іменник вживається тільки в 
множині).   

4. Якщо малюнок, що зображений, перевернутий «верх тормашками», слово-відгадка 
його читається навпаки: не зліва-направо, а справа-наліво (наприклад: кіт – тік).   

5. Якщо ребус зображений так, що букви, склади, цифри і малюнки зображені одні на 
інших, вписані в інші, тоді ми вибираємо для прочитання потрібний «прийменник»   
і шукаємо потрібне слово-відгадку.   

6. Якщо перед малюнком стоїть кома, то в назві малюнка відкидаємо одну букву 
спочатку, якщо їх дві чи три, то стільки букв і відкидаємо. Якщо кома стоїть після 
малюнка, то букву відкидаємо з кінця слова. Якщо кома стоїть одночасно перед 
малюнком і після нього, тоді одночасно відкидаємо букви спочатку і з кінця слова.   

7. У ребусі слово може бути закодоване нотами, знаками хімічних елементів. Тоді ці  
ноти чи хімічні елементи читаються словом і включаються у відгадку.  

8. Якщо в ребусі використовується знак , значить потрібно замінити у слові-відгадці 
одну букву на іншу.  

9. Якщо перед малюнком стоїть «перекреслена цифра чи число» – це означає, що в 
назві малюнка потрібно закреслити відповідну за рахунком букву.   

10. Якщо в ребусі закодоване речення, загадка, прислів‘я, крилатий вислів і т.д., то такі 
ребуси складаються із декількох малюнків, фігур, комбінацій знаків. Відгадувати 
такий ребус потрібно послідовно, шляхом зліва направо.  
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ДОДАТОК 1  
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА відпочинку та 

оздоровлення дітей на період до 2008 року 
Загальні положення  

Турбота про здоров‘я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем 
підростаючого покоління.  

Разом з тим саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років в 
Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров‘я дітей, зумовлена негативними 
факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив 
постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному 
віці, призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку 
у дітей хронічних захворювань.  

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш 
несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров‘я та соціального благополуччя 
населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, 
проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, 
культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в 
забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. 

Визначення понять  
Відпочинок – комплекс спеціальних заходів, спрямованих на відновлення фізичних і 

психічних функцій дитячого організму, соціальної активності.  
Оздоровлення – комплекс заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, 

фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного і 
психологічного здоров‘я дітей, що здійснюються в оздоровчих закладах протягом оздоровчої 
зміни. 

Оздоровчі послуги – послуги у сфері оздоровлення дітей.  
Дитячий оздоровчий заклад – позашкільний заклад, що надає оздоровчі послуги дітям. 

Незалежно від форми власності дитячі оздоровчі заклади можуть бути таких типів: заміський, 
санаторний, профільний, з денним перебуванням, праці та відпочинку тощо.  

Дитячий заміський оздоровчий заклад – заклад, який знаходиться у приміщенні (окремому 
будинку) за межами населеного пункту, де діти перебувають цілодобово.  

Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу – заклад, у якому діти перебувають 
цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг, 
спрямованих на запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки захворювань дітей такі 
заклади можуть бути спеціалізованими.  

Дитячий профільний оздоровчий заклад – заклад, у якому діти перебувають цілодобово, і в 
якому, поряд із оздоровчими, надається комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей 
певних здібностей та інтересів.  

Дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням – заклад, який створюється на базі 
навчального закладу і в якому діти перебувають протягом дня.  

Дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку – заклад, у якому діти перебувають 
цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг, спрямованих на 
формування у дітей трудових інтересів і навичок.  

Оздоровча зміна – це період перебування дітей у оздоровчих закладах (не менше 14 днів). 
Режим праці та відпочинку – порядок чергування періодів праці та відпочинку. 

Мета і основні завдання  
Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення 

дітей. 
Основні завдання Програми:  

➢ удосконалення нормативно-правової бази щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей; 
 

 

➢ збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення; 
  

➢ удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів; 
 

 

➢ поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих 
закладів; 
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➢ створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів 
відпочинку та оздоровлення дітей; 

 
 

➢ зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладах; 
  

➢ підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення дітей. 
 

Фінансове забезпечення виконання Програми  
Видатки, пов‘язані із відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок 

виділених в установленому порядку коштів з відповідних бюджетів; коштів підприємств, 
установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності; коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та 
учнівської молоді; позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних 
осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозовані результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу:  

1) збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 
оздоровлення, зокрема:  
▪ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 

▪ дітей-інвалідів; 
 

▪ дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС; 
 

▪ дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 
 

▪ дітей з девіантною поведінкою; 
 

 

▪ дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов‘язків; 
  

▪ дітей загиблих шахтарів; 
 

▪ дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 
 

▪ талановитих та обдарованих дітей; 
 

 

2) зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих оздоровчих закладів та збільшити їх 
кількість, зокрема спеціалізованих і профільних оздоровчих закладів для дітей:  
▪ за медичними показаннями; 

 

▪ інвалідів; 
 

▪ за інтересами; 
 

▪ соціально незахищених категорій, які потребують особливих умов виховання; 
 

3) урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг:  
4) забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;   
5) підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення. 

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:   
І. Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей. 
II. Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей.  
III. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей.   
IV. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей. 
V. Міжнародне співробітництво.  

«Затверджено» Наказ Державного 
комітету України 
у справах сім‘ї та молоді від 05.02.2004 р. №31 

 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИТЯЧИЙ 

ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД 
1. Загальна частина   

1.1. Дитячий оздоровчий заклад (табір, містечко, комплекс, центр) є позашкільним 
оздоровчим закладом, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний 
відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних 
запитів відповідно до індивідуальних потреб.   

1.2. Дитячий оздоровчий заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та 
розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких він 
належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  
а також цим Типовим, положенням (далі – Положенням) і своїм статутом (положенням).   

1.3. Дитячі оздоровчі заклади розподіляються:   
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✓ за місцезнаходженням: за межами населеного пункту, у межах населеного пункту; 
 

✓ за режимом роботи: цілодобові, з денним перебуванням (не менше 6 годин); 
 

 

✓ за терміном роботи: цілорічного функціонування, сезонного (протягом оздоровчого сезону), змінного 
(протягом зміни); 

  

✓ за типами: 
 

 

▪ заміські, які розташовані у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного пункту, де діти 
перебувають цілодобово; 

 
 

▪ санаторного типу, де діти перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надаються 
комплекси медичних профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворюванням. З 
урахуванням специфіки захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими; 

 
 

▪ профільні, у яких діти перебувають цілодобово і в яких поряд з оздоровчими надаються 
комплекси послуг, спрямованих на розвиток у дітей певних здібностей та інтересів; 

  

▪ з денним перебуванням, які створюються на базі навчальних закладів і де діти перебувають упродовж дня; 
 

 

▪ праці та відпочинку, у яких діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надаються 
комплекси послуг, спрямованих на формування у дітей трудових інтересів та навичок; 

 
 

▪ комплексні, що поєднують 2 і більше типів (заміські санаторного типу, профільні з денним перебуванням, 
профільні заміські). 

 

 
1.4. З метою охоплення дітей організованими формами відпочинку в літній період можуть 

створюватись наметові табори, які в організації своєї роботи керуються цим Положенням.   
1.5. Це Положення поширюється на всі дитячі оздоровчі заклади незалежно від форми 

власності та підпорядкування.  
2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого оздоровчого закладу  

2.1. Дитячий оздоровчий заклад діє на підставі статуту (положення), що затверджується  
засновником (власником).  

У статуті зазначаються: найменування та місцезнаходження закладу засновник (власник), 
підпорядкованість, мета і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших 
фондів, склад і компетенція органів управління, порядок прийняття рішень, порядок формування 
майна, статус оздоровчого закладу, характеристика методичної та масової роботи, оздоровчого, 
медичного, виховного процесу, права, обов‘язки та відповідальність учасників цих процесів, 
умови реорганізації та ліквідації закладу. 

2.2. Для кожного типу оздоровчого закладу засновником (власником) установлюється   
тривалість оздоровчої зміни з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм 
улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів, а 
також рекомендацій місцевих органів охорони здоров’я.   

2.3. Дитячі  оздоровчі  заклади  приймають  на  оздоровлення  та  відпочинок  дітей   
шкільного віку. З урахуванням профілю діяльності та медико-психологічних показників здоров‘я 
дитини засновниками (власниками) можуть установлюватись окремі обмеження щодо 
приймання дітей до дитячого оздоровчого закладу як за віком, так і за станом здоров‘я.  

Для дітей з 14 до 18 років можуть бути організовані табори праці та відпочинку, табори 
відпочинку для «старшокласників та учнівської молоді або спеціалізовані зміни в дитячих 
оздоровчих закладах.  

2.4. Засновником (власником) дитячого оздоровчого закладу можуть бути центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації та їх об‘єднання незалежно від форм власності та підпорядкування, громадяни 
України.   

2.5. Засновник (власник) дитячого оздоровчого закладу:   
▪ затверджує статут (положення) дитячого оздоровчого закладу; призначає та звільняє керівника 

дитячого оздоровчого закладу; забезпечує безпечні умови організації відпочинку та оздоровлення 
дітей; 

  

▪ забезпечує функціонування дитячого оздоровчого закладу, його комплектування технологічним 
та іншим обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей. 

  

2.6. Приймання дітей до дитячого оздоровчого закладу здійснюється за рішенням   
засновника (власника) на підставі путівки та за наявності довідки про стан здоров’я 
дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення. 
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Статутом (положенням) про відповідний тип закладу визначаються такі додаткові умови 
приймання дітей: до дитячих оздоровчих закладів санаторного типу – за медичними 
показниками, праці та відпочинку – за віком, профільних – відповідно до інтересів та здібностей. 

2.7. Путівка до дитячого оздоровчого закладу – це документ, який засвідчує право  
дитини на отримання оздоровчих послуг і визначає вартість оздоровчих послуг для однієї 
дитини в конкретному закладі.  

Вартість путівки до дитячого оздоровчого закладу визначається засновником (власником), 
виходячи з конкретних умов регіону та можливостей дитячого оздоровчого закладу.  

2.8. Відрахування дитини з дитячого оздоровчого закладу здійснюється за бажанням 
батьків чи осіб, які їх замінюють, за рішенням педагогічної ради за систематичне 
порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан 
здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому оздоровчому закладі.   

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого оздоровчого закладу.  
2.9. Дитячий оздоровчий заклад веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує   

дітям, які перебувають у ньому: захист життя і здоров‘я; належні умови для повноцінного 
оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, 
туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею, оволодіння 
іншими корисними навичками тощо; добровільний вибір видів діяльності та дозвілля; 
користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-
виробничою, науковою та корекційно -відновною базою дитячого оздоровчого закладу; вільне 
висловлювання поглядів, думок, переконань ; захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з 
боку педагогічних та інших працівників дитячого оздоровчого закладу, пропаганди релігійних 
конфесій.  

2.10. Діти, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі, повинні: дотримуватись 
правил внутрішнього розпорядку; підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати 
знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя; дотримуватися 
морально-етичних норм; бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності; 
брати посильну участь у суспільно корисній праці.   

2.11. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому оздоровчому закладі створюються 
групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і 
норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів.   

2.12. Дитячий оздоровчий заклад працює за календарним планом роботи, затвердженим 
керівником закладу, погодженим із засновником (власником).   

2.13. Виховний процес у дитячому оздоровчому закладі здійснюється відповідно до 
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, 
психофізичних особливостей, стану здоров‘я та з використанням різноманітних організаційних 
форм роботи та інших форм роботи, передбачених статутом (положенням).   

2.14. Дитячий оздоровчий заклад може організовувати роботу, своїх гуртків, груп та інших 
творчих об‘єднань у приміщеннях за межами закладу, якщо вони пристосовані для перебування 
там дітей, чи на базі спортивних споруд та стадіонів на підставі укладених з їх власниками угод.   

2.15. У дитячому оздоровчому закладі можуть функціонувати методична рада, комісії, 
об‘єднання за напрямами діяльності, до складу яких входять педагогічні та медичні працівники 
дитячого оздоровчого закладу й інші учасники виховного та оздоровчого процесу.   

2.16. Дитячий оздоровчий заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, має 
рахунки, які відкриваються в установленому порядку, печатку та штамп зі своїм найменуванням.   

Дитячий оздоровчий заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів 
навчально-виховних об‘єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними 
закладами і діяти на підставі положення, затвердженого засновником (власником).  

3. Охорона життя та здоров’я дітей  
3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу дитячий оздоровчий заклад  

закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою.  
Надання дітям та працівникам дитячого оздоровчого закладу невідкладної медичної 

допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної, здійснюється територіальним 
лікувально-профілактичним закладом.  

3.2. Працівники дитячого оздоровчого закладу несуть персональну відповідальність за 
збереження життя та здоров‘я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому. 
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3.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в дитячому 
оздоровчому закладі, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними.   

Медичний супровід забезпечується також при організованому перевезенні дітей до (від) 
місць відпочинку чи оздоровлення.   

3.4. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого оздоровчого закладу повинні 
відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.   

У кожному приміщенні дитячого оздоровчого закладу розробляється та вивішується на 
видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.   

3.5. Дитячий оздоровчий заклад забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей 
відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування. Для дітей, які 
перебувають на диспансерному обліку, повинно бути організоване дієтичне харчування згідно з 
рекомендаціями лікаря.   

3.6. Керівник дитячого оздоровчого закладу здійснює обов‘язковий постійний контроль за 
якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, 
безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування 
здорового способу життя.  

4. Управління дитячим оздоровчим закладом і кадрове забезпечення   
4.1. Керівництво дитячим оздоровчим закладом здійснює його керівник, який 

призначається і звільняється з роботи засновником (власником).   
4.2. Керівник дитячого оздоровчого закладу:   

▪ затверджує календарний план роботи оздоровчого закладу; 
 

▪ затверджує режим дня з урахуванням типу закладу; 
 

 

▪ затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого оздоровчого закладу; 
 

 

▪ організовує інструктаж працівників дитячого оздоровчого закладу з техніки безпеки, профілактики 
травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і 
правил, а також надання невідкладної допомоги; 

  

▪ забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров‘я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних 
норм; 

 
 

▪ здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку 
дітей; 

  

▪ контролює дотримання фінансової дисципліни в дитячому оздоровчому закладі; 
 

▪ укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 
 

 

▪ розпоряджається у встановленому порядку коштами дитячого оздоровчого закладу, відкриває рахунки в 
установах банків або органах Державного казначейства; 

 
 

▪ представляє інтереси дитячого оздоровчого закладу з усіх установах, організаціях, на підприємствах; 
  

▪ звітує перед засновником (власником) про результати діяльності закладу; 
 

 

▪ видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності дитячого оздоровчого 
закладу, організовує і контролює їх виконання; 

 
 

▪ забезпечує спільно з засновником (власником) раціональний підбір і розстановку кадрів, 
затверджує штатний розпис, посадові обов‘язки працівників дитячого оздоровчого закладу; 

  

▪ відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов‘язковий медичний огляд; 
 

 

▪ приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників дитячого оздоровчого закладу. 
 

 

4.3. У дитячому оздоровчому закладі створюється педагогічна рада – постійно діючий 
колегіальний орган управління, що діє на підставі відповідного положення. Головою 
педагогічної ради є керівник дитячого оздоровчого закладу.   

4.4. Педагогічна рада дитячого оздоровчого закладу затверджує календарний план роботи, 
розглядає концепції та програми поліпшення роботи дитячого оздоровчого закладу, аналізує 
роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих змін, приймає рішення 
щодо відрахування дітей із дитячого оздоровчого закладу за порушення внутрішнього 
розпорядку чи з інших обґрунтованих причин.   

4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого оздоровчого 
закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але, не рідше ніж раз 
на зміну.  

4.6. На посади педагогічних та медичних працівників приймаються особи, які мають  
відповідну освіту. 
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При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку, бути 
ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою 
інструкцією.  

4.7. При оформленні на роботу працівники дитячого оздоровчого закладу проходять 
обов’язковий медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, 
запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та 
надання невідкладної долікарської допомоги.   

4.8. З кожним працівником дитячого оздоровчого закладу укладається договір згідно із  
законодавством України.  

Умови й розмір оплати праці працівників дитячого оздоровчого закладу визначаються 
відповідно до законодавства, а з тими працівниками, які утримуються за рахунок підприємства, 
установи, організації, на балансі якої перебуває дитячий оздоровчий заклад, визначаються 
відповідним колективним договором, який діє на даному підприємстві, в установі, організації. 

4.9. Працівники дитячого оздоровчого закладу мають право на:  
➢ унесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу; 

 

➢ ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми; 
 

 

➢ участь у роботі методичних об‘єднань, рад, зборів, інших органів самоврядування дитячого 
оздоровчого закладу, у заходах пов‘язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи; 

 

➢ вибір форм підвищення кваліфікації; 
 

➢ різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов‘язків; 
 

 

➢ об‘єднання у професійні спілки, участь в інших об‘єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена 
законодавством. 

  

4.10. Працівники дитячого оздоровчого закладу зобов’язані:   
▪ дотримуватися вимог статуту дитячого оздоровчого закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та 

посадові обов‘язки; 
 

 

▪ берегти життя та здоров‘я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; 
  

▪ виконувати накази й розпорядження керівника дитячого оздоровчого закладу, органів управління, до сфери 
діяльності яких належить дитячий оздоровчий заклад. 

 
 

4.11. Працівники дитячого оздоровчого закладу працюють згідно з графіком, 
затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.  

4.12. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:   
▪ обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування закладу; 

  

▪ уносити пропозиції щодо поліпшення діяльності дитячого оздоровчого закладу; 
 

▪ брати участь в організації та проведенні заходів; 
 

▪ захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах. 
 

 

4.13. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної 
роботи в дитячому оздоровчому закладі може бути створений орган самоврядування, до складу 
якого входять засновник (власник), адміністрація дитячого оздоровчого закладу, батьки та діти.  

5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу  
5.1. Фінансово-господарська  діяльність  дитячого  оздоровчого  закладу  здійснюється  

відповідно до його статуту та законодавства України.  
5.2. Управління та фінансова діяльність дитячих оздоровчих закладів державної та 

комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів та 
додаткових джерел, не заборонених законодавством; приватних – за рахунок коштів засновників 
(власників), власних коштів від надання оздоровчих послуг та інших джерел, не заборонених 
законодавством України.   

Додатковими джерелами фінансування дитячого оздоровчого закладу можуть бути 
добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не 
заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, передбаченої 
статутом (положенням).   

5.3. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності дитячий оздоровчий 
заклад: самостійно розпоряджається коштами, які надійшли на його рахунок у процесі 
провадження фінансово-господарської діяльності; використовує земельну ділянку, на якій він 
розташований, виключно в інтересах дітей; розвиває та утримує власну матеріально-технічну 
базу, володіє, користується і розпоряджається майном виключно в інтересах дітей відповідно до 
законодавства та статуту (положення).  
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5.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності, статистичної звітності в 
оздоровчих закладах здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.   

5.5. Перед початком оздоровчого сезону засновник (власник) забезпечує наявність у 
дитячому оздоровчому закладі наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, 
санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження 
нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.   

5.6. Для відкриття оздоровчого закладу місцевими органами виконавчої влади 
створюється спеціальна комісія в складі представників санітарно-епідеміологічної служби, 
органів державного пожежного і ‗ технічного нагляду, засновників (власників) оздоровчого 
закладу, профспілкової організації, керівника закладу та інших представників, які перевіряють 
готовність оздоровчого закладу до приймання дітей, про що складається відповідний акт.   

5.7. По закінченні оздоровчого періоду засновник (власник) затверджує планове завдання 
щодо підготовки оздоровчого закладу до нового оздоровчого періоду і погоджує його з 
територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.  

6. Міжнародне співробітництво дитячого оздоровчого закладу   
6.1. Дитячий оздоровчий заклад за наявності відповідної матеріально-технічної та 

методичної бази може проводити міжнародні заходи в рамках програм та проектів оздоровлення, 
відпочинку та інших заходів з профілю дитячого оздоровчого закладу та брати участь у 
міжнародних заходах.   

6.2. Дитячий оздоровчий заклад має право за згодою засновника (власника) укладати угоди 
про співробітництво, установлювати прямі зв‘язки з відповідними закладами, науковими 
установами, підприємствами, організаціями, громадськими об‘єднаннями інших країн у 
встановленому законодавством України порядку.   

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказ 
Міністерства освіти України «06» 

квітня 1999 р. № 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

121 



ДОДАТОК 2  
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ 

ТАБІР З ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ 
 

Загальні положення  
1.1. Дитячий оздоровчий табір з денним перебуванням є позашкільним оздоровчо-

виховним закладом.   
1.2. Дитячий оздоровчий табір створюється з метою реалізації права кожної дитини 

на повноцінний відпочинок, оздоровлення, зміцнення здоров‘я, задоволення інтересів і 
духовних запитів, відповідно до індивідуальних потреб дітей шкільного віку.   

1.3. Дитячий оздоровчий табір є сезонним, розміщується в стаціонарному 
приміщенні на базі навчального закладу.   

1.4. Засновником дитячого оздоровчого табору є міський відділ освіти і 
загальноосвітній навчальний заклад.   

1.5. Дитячий оздоровчий табір здійснює свою діяльність відповідно до 
законодавства України.  

Організація і основи діяльності 
2.1. Дитячий оздоровчий табір діє на основі даного положення, яке затверджується  

і погоджується засновниками.   
2.2. Зарахування дітей до оздоровчого табору здійснюється на основі заяв та 

довідок (для дітей – сиріт та дітей з малозабезпечених сімей).   
2.3. Враховуючи вікові особливості дітей, у дитячому оздоровчому таборі 

створюється два загони до 20 осіб: 1-2 класи – І загін, 3-4 класи – II загін.   
2.4. У оздоровчому таборі діти знаходяться під наглядом медпрацівника, 

психолога, вихователів.   
2.5. Дитячий оздоровчий табір працює за власним планом роботи, організовує та 

здійснює різноманітні масові заходи.   
2.6. Зміст, форми і методи роботи в оздоровчому таборі спрямовані на виховання 

громадянин України, розвиток творчих здібностей, оздоровлення дітей та визначаються 
потребами дитини в соціалізації.  

Господарське утримання та фінансування  
3.1. Дитячий оздоровчий табір знаходиться на балансі засновника або 

уповноваженого ним органу підрозділу засновника міського відділу освіти.   
3.2. Джерелами фінансування оздоровчого табору є кошти місцевого бюджету 

засновника, Всеукраїнського фонду оздоровлення та відпочинку дітей, добровільні 
внески громадян та благодійні пожертвування.   

3.3. Керівництво табору забезпечує дітей, які у ньому знаходяться, харчуванням 
належної якості, у відповідності із встановленими нормами та правилами санітарно-
гігієнічного і протипожежного нагляду.   

3.4. Вимоги до території, споруд дитячого табору, його обладнання визначаються 
будівельними, санітарно-гігієнічними правилами і нормами.   

3.5. Органи місцевого самоврядування виділяють кошти на придбання продуктів 
харчування, здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, бактеріологічного 
обстеження та медичний огляд персоналу.   

3.6. Засновник забезпечує оздоровчий табір та його працівників санітарними 
паспортами, інструкціями з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження 
нещасних випадків з дітьми.  

Кадрове забезпечення  
4.1. Підбір кадрів дитячого оздоровчого табору здійснюється його засновником – 

міським відділом освіти і дирекцією загальноосвітнього навчального закладу.   
4.2. Кожен працівник повинен подати медичну довідку про стан здоров‘я, 

ознайомитися з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими 
обов‘язками.   

4.3. Працівники повинні дотримуватись вимог трудової дисципліни, етики 
стосунків, виконувати плани оздоровчо-виховної роботи.  
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4.4. Штатний розклад оздоровчого табору затверджується засновником у 
погодженні з профспілковим комітетом та відповідно до типових штатів персоналу 
дитячих оздоровчих закладів.   

4.5. Для працівників табору встановлюється п‘ятиденний робочий тиждень з двома 
вихід ними днями.  

Охорона життя та здоров’я дітей  
5.1. Працівники оздоровчого табору в межах покладених на них обов‘язків несуть 

персональну відповідальність за безпеку життя і здоров‘я дітей, які відпочивають і 
оздоровлюються у дитячому закладі.   

5.2. При роботі з дітьми працівники проходять інструктаж з техніки безпеки.  
5.3. Необхідно розробити режим дня роботи табору і неухильно його виконувати.   
5.4. Споруди і приміщення, в яких знаходиться табір, повинні обладнуватися 

протипожежною сигналізацією та вогнегасниками. Працівники табору – ознайомлені з 
планами евакуації дітей на випадок пожежі чи стихійного лиха.  

Орієнтовний план роботи табору на основі тематичного планування  
1. День знайомства, народження колективу 2. День здоров‘я 

3. День квітів 4. День рекордів Гіннеса 
5. День сміху 6. День хлопчиків 

7. День довкілля 8. День правових знань 
9. День дощу 10. День спорту 

11. День дівчаток 12. День рухливих ігор 
 

План-сітка діяльності табору з денним перебуванням 
для дітей молодшого шкільного віку  

03.06 10.06  17.06 
 

Реєстрація дітей. Конкурс Екскурсія на Меморіал  День довкілля. 
 

малюнка на асфальті «Все Слави. Конкурс  Екскурсія до парку 
 

найкраще дітям» малюнків  Т.Шевченка 
 

04.06 11.06  18.06 
 

Підготовка до відкриття Футбольні змагання між  День бантиків і 
 

табору загонами  веснянок 
 

05.06 
12.06 

  
 

Відкриття табору. Урочиста  19.06  

Культпохід у  
 

лінійка, святковий концерт  В країні ігор і розваг  

краєзнавчий музей  
 

«Зірки на сцену»   
 

   
 

06.06 13.06  
20.06  

Подорож у майстерню Підготовка до  
 

 День казки  

«Умілі руки» спортивних змагань  
 

  
 

07.06 14.06  21.06 
 

Віконечко в природу. Спортивні змагання  Закриття табірної 
 

Екскурсія в зоопарк. «Джунглі кличуть»  зміни 
 

Орієнтовний режим дня  
 

    

9.00-9.30 ранкова гімнастика  
 

9.30-10.00 Сніданок  
 

10.00-10.30 Організаційна лінійка, заняття за інтересами 
 

10.30-13.00 
виховні заходи в загонах,  

 

фізкультурно-оздоровчі заняття, ігри  

 
 

13.00-14.00 Обід  
 

14.00-15.00 
екскурсії, прогулянки,  

 

діяльність гуртків, клубів за інтересами  

 
  

План-сітка діяльності дитячого оздоровчого табору з денним перебуванням  
 5.06 6.06  7.06 

1. Формування гуртів 1. Конкурс «Алло, ми Відкриття табірної 
2. Виготовлення шукаємо таланти» зміни 
емблеми гурту 2. Конкурс малюнків на 1. Урочиста лінійка 
3. Вивчення гуртових і асфальті «Мій улюблений, 2. Концерт гуртів 
табірної пісень казковий герой» 3. Конкурсна програма 
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8.06 

 9.06  12.06 
 

 1. Робота у гуртах День бантиків і  

1. Робота у гуртах  

2. Творчий конкурс веснянок  

2. Перегляд  

«Ромашка» 1. Конкурс веснянок і  

мультфільмів  

3. Змагання з легкої бантиків  

3. Спортивні ігри  

атлетики 2. Спортивні змагання  

  
 

 13.06  14.06   
 

1. Екологічна вікторина День казки  15.06 
 

«Все про лікарські 1. Фестиваль казок 1.Похід до музею 
 

рослини» 2. Музична вікторина 2.Музична вікторина 
 

2. Робота в гуртах 3. Естафета «Веселі 3. Футбол 
 

3. Міні-футбол старти»   
 

 
16.06 

   20.06 
 

  19.06 День моди  

1. Екскурсія до парку ім.  
 

1. Робота у гуртах 1. Конкурс моди між  

 Т.Г.Шевченка  

 2. Міс Веселка – 2004 гуртами  

2. Конкурс ерудитів  

3. Міні-футбол 2. Дискотека, конкурсна  

3. Веселі старти  

   програма  

     
 

 21.06  22.06  23.06 
 

1. Справи у гуртках 1. Екскурсія до лялькового День віночків 
 

2. Ну-мо, козаче!  театру. Перегляд 1. Екскурсія на Пагорб 
 

3. Рухливі ігри на  вистави.  Слави 
 

 подвір‘ї школи 2. Міні-футбол. 2. Парад віночків 
 

 26.06  27.06  29.06 
 

1. Екскурсія до зоопарку 1. Спортивні ігри 1. Закриття табірної 
 

2. Конкурс малюнків на 2. Музичний вернісаж зміни. 
 

асфальті «Тварини – 3. Рухливі ігри на подвір‘ї 2. Святковий концерт, 
 

наші менші друзі»  школи  ігри, розваги 
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ДОДАТОК 3  
Форма клопотання від керівника оздоровчого 

закладу на ім‘я ректора університету. 
 
 
 
 

 

Ректору Кіровоградського 
державного  
педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка 

професору ___________________ 

директора ________________ школи 

________________________ області 
________________________ району 

Іванова Івана Івановича 
 

КЛОПОТАННЯ 
 
 
 

Прошу направити студента (ку) ___________________________ факультету 
(прізвище, ім‘я, по батькові) для проходження літньої педагогічної практики з 

26.06.06 по 22.07.06 року на пришкільний майданчик _______________________ 

школи. 
Методичне керівництво гарантуємо. 

 
 
 
 

Дата 
 

 

Директор школи _________________ Іванов І.І. 
Підпис і печатка 
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ДОДАТОК 4  
Форма написання заяви студентом на дострокове 

складання заліково-екзаменаційної сесії. 
 
 
 
 

 

Декану  
_____________________ факультету 
професору (доценту) ______________  
студента 32 групи спеціальності 
«ПМСО. Математика» Семенова 
Івана Івановича 

 

Заява 
 
 
 

Прошу Вашого дозволу на дострокове складання літньої заліково-
екзаменаційної сесії у зв‘язку з проходженням педагогічної практики з 19.06.06 по 
30.07 .06 року на базі дитячого оздоровчого табору «Червоні вітрила» (АР Крим). 
 
 
 
 

Дата 
 
 
 
 

Підпис 
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ДОДАТОК 5  
Зразок направлення на педагогічну практику 

(видає завідувач педагогічної практики університету) 

 

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 
 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
 
 

 

Студент_________курсу__________________________факультету 
 

 
(прізвище, ім‘я, по-батькові) 

 
 

направляється на педагогічну практику в дитячий оздоровчий заклад 
 

 
(назва і місцезнаходження дитячого оздоровчого закладу) 

 

на ______________ зміну. 
 
 

 

М.П. Зав. педпрактикою університету ___________(Прізвище, ім‘я, по батькові) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибув в оздоровчий заклад 

«____» ________________2006 р. 
 

вибув з дитячого оздоровчого закладу 

«____» ________________2006 р. 
 
 

Начальник дитячого оздоровчого закладу ___________________ 
 
 

 

М.П. 
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(зворотна сторінка направлення) 

ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник дитячого оздоровчого закладу  _____________ 
(підпис) 

 
М.П. 

Старший методист _____________ 
(підпис) 
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ДОДАТОК 6 
 

«Затверджено» «Погоджено» 
 
Ректор Кіровоградського державного Головний державний 
педагогічного університету санітарний лікар 
імені Володимира Винниченка м. Кіровограда 

___________ (Прізвище та ініціали) ____________(Прізвище та ініціали) 
 
«_____» _____________ 2006р. «_____» ____________ 2006 р. 
 

 

Список 

 
студентів Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, які направляються на педагогічну практику до дитячих оздоровчих таборів та згідно 
діючих «Договорів» мають пройти обов‘язкове медичне обстеження: 
 
 

№ Прізвище, ім ’я, по Курс Факультет Домашня адреса 
 батькові    
1.  
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
і 

т.д. 
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ДОДАТОК 7 
 

(дане клопотання робиться на бланку університету) 

 

Начальнику залізничного вокзалу 

м. Знам’янки п. _________________ 
 
 

Ректорат Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка просить Вашого сприяння щодо видачі квитків для групи студентів, які 
направляються на педагогічну практику до дитячого оздоровчого табору «Автомобіліст »(АР 
Крим) з 12.06.06 по 16.07.2006 р. (прохання видати поіменні квитки на 11.06.06 на потяг № ____ 
«_________ – __________»): 
 
 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Курс Факультет 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
і т.д. 

 
 
 
 
 

Ректор (Прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК 8 
НАЗВИ ЗАГОНІВ, ДЕВІЗИ, ПРИМОВКИ 

Название: «Дельфин» 
Девиз: Дельфин плывет всегда вперед и никогда не отстает. 
Речевка: Раз, два – синева, три, четыре – солнце в мире, 

пять, шесть – речка есть, семь, восемь – майки сбросим, 
девять, десять – солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, 
наши лучшие друзья – солнце, воздух и вода. 

Назва: «Котигорошки» 
Девіз: Ми всі герої трошки, бо звати нас Котигорошки. 
Примовка: Гей, ви всі Котигорошки, раз, два, три. 

У наших грудях серце б‘ється, раз, два, три. 
Ви вперед вже вирушайте, ні на що не оглядайтесь, 
раз, два, раз, два, раз, два, три.  

Назва: «Посмішка» Девіз: Через сум ,через грім 
посміхайтесь усім!  

Щиро посмішка лунає, землю сміхом зігріває. 
Дружно в ногу всі крокуй, посміхайся, не сумуй! 

Назва: « Веселка» 
Девіз: З веселкою ми дружно до табору йдемо, 
 З натхненням вчимося, працюємо, живемо. 
Примовка: 1,2,3,4,5 – ми крокуємо дружно в ряд. 
 У таборі весело живемо, друзів ми не підведемо. 
Название: «Солнышко» 
Девиз: Светить всегда, светить везде и друга не бросать в беде!!! 
Речевка: Кто ступает по дороге улыбнись прохожим, 
 Посмотри на наш отряд – мы шагаем дружно в ногу. 
Название: «Люкс» 
Девиз: Люкс везде, Люкс во всем, Люкс по жизни мы несѐм! 
Речевка: Раз, два – идѐм мы в ряд, три , четыре – «Люкс» отряд. 
 Красота, уют, комфорт – вот он классной жизни код. 
Название: «Улыбка» 
Девиз: Мы по всей стране пройдѐм, улыбку дружбы пронесѐм. 
Речевка: Кто идет? Мы идѐм, весѐлые ребята! 
 Кто поѐт? Мы поѐм, нам песня в жизни свята! 
 Так держать! Есть держать! Мы полны нового задора, 
 Вместе весело шагать по родным просторам. 
 Песню знаете , друзья? Знаем, знаем, знаем. 
 Запевайте же ѐѐ! Запеваем: «Вместе весело шагать по просторам». 
Название: «Дружба» 
Девиз: Друзьям на белом свете не страшно ничего. 
 Один за всех на свете и все за одного. 
Речевка: 1,2,3,4 – нет ребят дружнее в мире. 
 5,6,7,8 – это имя с честью носим. 
Назва: «Посмішка» 
Девіз: Нас єднає дружба, нас єднає сміх, 
 Прагнемо об‘єднати ми дітей усіх. 
Примовка: «Посмішка єднає друзів» 
Назва: «Червона калина» 
    

Девіз: Добрими справами день починай, 
 Товариш в біді – мерщій виручай. 
Примовка: Раз, два – всі ура! Три, чотири – в щасті, мирі 
 Ми в цій школі живемо, добрі справи робимо. 
Назва: «Дружба» 
Девіз: «Завжди дружити у мирі й злагоді всім жити». 
Примовка: Один, два, три, чотири – ми крокуємо по чотири. 
 Хто крокує дружно в ряд? Це загін дівчат, хлоп‘ят. 
 «Дружба» зветься наш загін, для всіх прикладом є він. 
 Веселі і сміливі, спритні і умілі. 
 За нами ти простеж, в нас дружбі немає меж. 
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Назва: «Веселка» 
Девіз: Веселка, веселка, над нами світи, сміливими й сильними будемо рости. 
Примовка: Один, два – три, чотири, хто крокує по чотири? 

Три чотири – два, один, веселковий наш загін. 
Название: «Капитаны» 
Девиз: Мы пока не капитаны, но стремимся ими быть, 

Покорять все океаны и отважными прослыть. 
Речевка: Раз – два, три–четыре, три – четыре, раз – два. 

Кто шагает дружно в ряд капитанов наш отряд. 
Дружные, смелые, ловкие, умелые 
Мы идем вперед море нас зовет. 

Название: «Алые паруса» 
    

Девиз: «За алым парусом – вперед!» 
Речевка: Раз – в ногу, в ногу – раз. 
 Нас – много, много – нас. 
 Ловкие – умелые, на солнце загорелые 
 Мы идем вперед песня нас зовет. 
Название: «Алые паруса» 
    

Девиз: Рей над нами, как знамя алый парус мечты. 
Речевка: 1,2,3,4 – 3,4,1,2. 
 Кто шагает дружно в ряд? Смелый, ловкий наш отряд . 
 Кто шагает дружно в ногу? Смельчаков зовет дорога. 
 Мы ребята ничего, мы ребята – во! 
Название: «Ветрогоны» 
Девиз: Ветрогоны ХХІ века – из чѐрта сделают человека. 
Речевка: Бури не в счѐт, с ветром вперѐд, с нами ХХІ век. 
 Только вперед и только вперѐд – «Ветрогонов» удача ждѐт. 
Название: «Гноми» 
Девиз: Хоть мы маленького роста, но одолеть нас всех не просто. 
Речевка: Раз – два мы идем. Три – четыре мы поем. 
 Песня звонкая звучит, белой чайкою кружит. 
 Есть в отряде и солисты, и танцоры и артисты. 
 Мы искусство познаем и другим передаем. 
 Можем песню сочинить, любим мы и пошутить. 
Назва: «Лідер» 
Девіз: Ми попереду – бо ми кращі. 
Примовка: 1-2! По порядку! 3-4! Струнко в ряд! 5-6! Всі підряд 
 Зранку м‘язи розминають, на зарядку поспішають. 
Название: «Солнце» 
Девиз: Солнце выше всех на свете! Любят взрослые и дети! 
 Солнце, солнце шире круг! Ты мой самый лучший друг! 
Речевка: Раз, два, три, четыре! Три, четыре, раз, два! 
 Кто шагает дружно в ряд?! Это солнечный отряд! 
 Дружные, смелые, ловкие, умелые! 
 Даром ртом ты не зевай, а дружно песню запевай! 
Название: «Сорванцы» 
Девиз: Наши правила просты: натворил – скорей в кусты. 
Речевка: Ни шагу назад, ни шагу на месте. 
 Только в перед, и только все вместе. 
Название: «Ритм» 
Девиз: В бешеном ритме ХХІ века, самое главное быть человеком. 
Речевка: 1,2 – ритм мы любим, 3,4 – с ним мы дружим. 
Название: «Бригантина» 
Девиз: Больше дела, меньше слов. 
Речевка: Раз, два, три, четыре – мы шагаем по четыре. 
 Раз, два дружно в ногу, три , четыре – тверже шаг. 
 Если надо – бьѐм тревогу и готовим свой рюкзак. 
 Дружные, умелые, сильные и смелые, 
 Мы идѐм вперѐд, море нас зовѐт. 
Название: «Спасатели» 
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Девиз: Наш девиз – четыре слова: тонешь сам – топи другого. 
Речевка: Раз, два, три, четыре, кто шагает дружно в ряд – 

Наш «Спасателей» отряд. 
Если тонете – спасѐм, вам в беде любой поможем, 
Службу верно мы несѐм, только плавать мы не можем. 

Назва: «Барвінок» 
Девіз: Наш барвінок має знати, що основне в житті – 

Це вчитись працювати та старшим допомагати. 
Примовка: В ногу раз! В ногу два! Ось і річка, і вода, 

Будемо купатись, сили набиратись. 
На зелений бережок, кине сонце рушничок. 
Три, чотири! Раз! Два! Добридень, сонце і вода! 

Назва: «Джмелики» 
Девіз: Джмелики весело співають, джмелики всім допомагають. 
Примовка: Раз, два, три, чотири, три, чотири, раз, два. 

Хто летить? Ми летимо. 
Дружно й весело співаємо, справу разом починаємо. 

Название: «Улыбка» 
Девиз: Улыбка – здесь, улыбка – там, улыбку делим пополам. 
Речевка: Раз, два, три – как мы шагаем дружно посмотри. 

Четыре, пять, шесть – в нашем лагере отряд «Улыбка» есть. 
Семь, восемь – присоединяйся к нам, мы просим. 
Девять, десять – улыбнись, попробуй, не повесят! 

Название: «Чайка» 
Девиз: Как чайка в высь – вперед стремись. 
Речевка: 1, 2, 3, 4 – мы ребята боевые, 

В лагере мы все живем, отдыхаем и поем. 
Название: «Пчелки» 
Девиз: Мы работаем, как пчелки, но зато едим, как волки! 
Речевка: Мы в столовой не зеваем, аппетит мы не теряем, 

Набираемся мы силы, чтобы быть всегда красивыми. 
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ДОДАТОК 9 

 

Кіровоградський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка 

 
 
 
 
 
 
 

«Затверджую» старший методист табору 

«______________________» 
 

________________________ (підпис), (прізвище та 

ініціали) «___»____________2006р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Щ О Д Е Н Н И К     В О Ж А Т О Г О  
студентки (-а) 33 групи спеціальності «ПМСО. 

Математика. Спеціалізації: основи інформатики»  
фізико-математичного факультету 

КДПУ імені Володимира Винниченка 

Веселої Олени Олександрівни, 
що проходила (-в) педагогічну практику 

в ДОТ «__________________________»  
у період з 3 липня по 28 липня 2006 року.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кіровоград – 2006 
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ДОДАТОК 10 

 

Міністерство освіти і науки України Кіровоградський 
державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 
 

Кафедра педагогіки 
 
 
 

«Затверджую» старший методист табору 

«_________________________» 
 

________________________( підпис), (прізвище та 

ініціали) «___»____________2006р. 
 

 

Оцінка за проведення: 
«_________________» 
 
 
 
 

К О Н С П Е К Т  
виховного заходу, 

проведеного студентом (кою) 32 групи  
спеціальності «ПМСО. Фізика. Спеціалізації: основи 

інформатики» фізико-математичного факультету 

КДПУ імені Володимира Винниченка 

Юрченком Віталієм Олександровичем. 
 

 

ТЕМА: «Подорож до української народної казки» 
 
 
 
 

 

Керівник: 
кандидат педагогічних  наук,  доцент 

_______________(Прізвище та ініціали) 
 
 
 
 
 
 
 

Кіровоград – 2006 
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ДОДАТОК 11 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ВАРІАНТ ПЛАНУ-СІТКИ РОБОТИ ЗАГОНУ 

1-й день 
1. Знайомство з територією табору, його традиціями.  
2. Операція «Затишок».  
3. Вечір знайомств: «Будемо знайомі – будемо товаришувати».  
2-й день   
1. Організаційно-виборний збір «З днем народження, загін!». Розучування девізу, 

примовки, пісні загону.   
2. Бесіда на тему «Культура поведінки».  
3. Концерт «Алло, ми шукаємо таланти».  
4. Лист додому чи лист другу.  
3-й день 
1. «Пізнай самого себе». Тестування.  
2. Ігри та розваги протягом дня.  
3. Відкриття табірної зміни. Концерт «Дорослі – дітям».  
4-й день 
1. Трудовий десант.  
2. Конкурс «Якби я був …»  
3. Відкриття Малих олімпійських ігор. Змагання з певного виду спорту.  
5-й день   
1. Бесіда «Краса в довкіллі».  
2. День домашніх тварин. Поговоримо про наших улюбленців. 
6-й день 
1. Бесіда: «Чого навчишся – того за плечами не носити».  
2. Конкурс «Зроби сам».  
7-й день 
1. Гра «Поле чудес».  
2. Свято Івана Купала.  
3. Конкурс на кращу танцювальну пару.  
8-й день 
1. Екологічна експедиція:  
▪ похід до лісу; 

 

▪ похід до річки. 
 

2. Вечір «Музика у житті людини».  
9-й день   
1. Свято квітів. Конкурс на кращу екібану.  
2. Відбірковий тур-конкурс «Міс загону – 2006». 
10-й день 
1. Конкурс «Всезнайка».  
2. День спорту. Веселі старти.  
11-й день   
1. Національно-патріотичне свято «Нашому роду нема переводу».  
2. День рідної мови.  
12-й день 
1. Родинне свято «Батьки любі, милі».   
2. Майстерня мод.  
3. Вечір гумору.  
13-й день 
1. Конкурс «Ну-мо, дівчата».  
2. Свято танців. Обрання королеви балу.  
14-й день 
1. День іменинника.  
2. Конкурс «Ну-мо, хлопці»:  
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▪ приготування страви; 
 

▪ кращий перукар; 
  

▪ найсильніший; 
  

▪ найспритніший; 
 

▪ гуморист; 
 

▪ найкмітливіший. 
  

15-й день 
  

1. Свято польової квітки. Конкурс на кращу історію про польову квітку.  
2. «Кохання з 1-го погляду».  
16-й день 
1. Конкурс малюнків на асфальті.  
2. Загальнотабірне Свято Нептуна.  
17-й день   
1. Бесіда на тему «Твій зовнішній вигляд».  
2. Конкурс «Алло, ми шукаємо таланти». 
18-й день 
1. Свято «Без верби й калини нема України».  
2. Лицарський турнір.  
19-й день 
1. День бантика.  
2. Загально табірний конкурс «Літня красуня».  
20-й день   
1. Туристичний похід.  
2. Гра на привалі «Що? Де? Коли?». 
21-й день 
1. Бесіда на морально-виховну тему «Мій ідеал людини».  
2. Лист на згадку. Обмін адресами, фотографування.  
3. Закриття Малих олімпійських ігор.  
22-й день 
1. Конкурс молодих поетів: написання вірша на задану тему.  
2. Анкетування про табірний сезон.  
3. Прощальне вогнище.  
23-й день 
1. Конференція на тему «Чого я навчився в таборі?»  
2. До побачення, табір. Урочисте закриття зміни.  
3. «Вечір танців». 
24-й день 

1. Прощання. Роз‘їзд дітей. 
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ДОДАТОК 12 
ДІЛОВА ГРА «ЛІДЕР».  

Мета гри: дати дітям можливість розповісти й показати, якими вміннями вони 
володіють, як використовують їх на практиці.  

Лідерами не народжуються — ними стають. Кожна дитина може бути в цій ролі: 
стати командиром у туристичному поході, організувати чергування в їдальні, підготувати 
вечір чи провести спортивні змагання. Організовуючи всі ці справи, лідеру необхідно 
володіти мистецтвом вести за собою. Ці діти є першими помічниками педагога-
організатора. Хід гри: 

1. Комплектування команд по 5-7 осіб. 
2. Обрання капітана команди, обговорення назви, девізу. 
3. Конкурс на кращу назву і девіз команди.  
4. Конкурс капітанів.  
5. Виконання спільного завдання.  
6. Аукціон ідей.   
При комплектуванні команд, а також виборі капітана можна використати один із 

видів гри «Ромашка», різноманітні ігрові питання та завдання. Наприклад: з ким би ти 
поділився своєю таємницею?, з ким би ти хотів жити в одній кімнаті?, з ким би ти пішов 
на виконання небезпечного завдання?  

Можна запропонувати групам дітей швидко скласти з підручного матеріалу (кубики, 
камінці, шишки) яку-небудь фігурку (хатку, машинку, звірятко). Поки діти складають, 
педагог повинен уважно стежити за їх діями: хто сміливо бере на себе ініціативу, віддає 
розпорядження, а хто стоїть осторонь.  

Конкурс капітанів допоможе виявити в загоні найбільш ерудовану, організовану 
особу, котра вміє швидко орієнтуватися, знаходити правильні рішення.  

Після жеребкування капітан підходить до групи експертів і йому пропонується 
питання (завдання чи ситуація). Якщо капітан відповідає, то переходить до другого 
експерта. Капітан отримує жетон (червоний – 5 балів, зелений – 3 бали, білий – 0). Якщо 
в капітана виникли труднощі з відповіддю, він може купити інформацію за дозволом 
команди, але при цьому команда отримує штраф (мінус 1 бал). Однак капітан може 
отримати відповідь у банку інформації (це довідкова література тощо). Він може купити 
досить оперативно готову інформацію, але це буде коштувати йому досить дорого. Це 
можна зробити також за згодою команди, тому що штраф у цьому випадку складає мінус 
3 бали. Це готова відповідь, яку капітан може купити в одного з експертів. Ще капітан 
може купити допомогу команди. Така допомога безкоштовна, адже від того, як буде 
працювати команда спільно, дружньо, творчо, залежить успіх і капітана, і всієї команди.  

У наступному етапі бере участь вся команда, їй пропонується одне ігрове завдання. 
Наприклад:  педагог  підготував  3  групи  карток  із  написами.  І  група  –  герой, 

предмет, явище, естрада, природа тощо. II група – ознаки (великий, зелений, веселий). 
III група – форма справи (вечір, конкурс, чемпіонат, ...).  

Представник команди витягує по одній картці з кожної групи. Наприклад: 
«чемпіонат», «естрада», «веселий». З цих слів треба скласти назву заходу: конкурс 
«Веселий чемпіонат естрадних акторів».  

Дається час кожній команді на підготовку завдання, і команда починає своє веселе 
дійство.  

Після закінчення гри діти на практиці можуть переконатися, хто в їхньому 
загоні лідер, кого можна обрати командиром, його помічником, а хто є хорошим 
виконавцем.  

Гра проводиться протягом 1-1,5 год. Кількість учасників не більше 40 осіб. Гра 
починається зі вступної бесіди керівника гри, в якій розкривається основна мета гри, 
етапи та її хід.  

Створення системи психолого-педагогічної діагностики і корекції допомагає 
педагогу- організатору, вихователю чітко визначитися задля успішної реалізації 
основних завдань, що стоять перед освітянами влітку. 
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ДОДАТОК 13 
 

ПРОГРАМА ФЕДЕРАЦІЇ ДИТЯЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
УКРАЇНИ «Я – РОДИНА – БАТЬКІВЩИНА».  

Федерація дитячих організацій України, створена на добровільній основі, визначає 
своєю метою сприяння об‘єднанню зусиль членів Федерації для добрих і корисних справ, 
створенню умов для розвитку здібностей підростаючого покоління, захист прав та 
інтересів своїх членів, діє відповідно до вимог Конституції України, Декларації прав 
людини, Конвенції про права дитини. 

Керується у своїй діяльності законами: 
▪ єдності слова і справи, 

  

▪ честі і совісті, 
 

▪ дружби й товариськості, 
 

▪ турботи і милосердя. 
 

 
Федерація використовує найрізноманітніші форми , методи і засоби розвитку 

загальнолюдських цінностей через реалізацію програми «Я – родина – Батьківщина». 
«Я»  

Я – виховую віру в себе, розкриваю і розвиваю свої здібності, поспішаю творити добро, 
намагаючись розділяти радість і горе інших;   

Я – пізнаю, бережу та примножую красу у всьому, розумію, що до істини веде безліч 
шляхів, відшукую з них свій;   

Я – утверджую себе в праці, шаную будь-яку корисну справу, прагну стати сильним, 
витривалим та сміливим.  

«РОДИНА» 
Я – шаную свою родину, бережу тепло батьківської оселі;   
Я – поважаю старших, піклуюсь про молодших; живу турботами й радощами рідних, 

близьких і друзів;   
Я – готуюсь до сімейного життя.  

«БАТЬКІВЩИНА» 
Я – вивчаю, утверджую та примножую традиції і святині свого народу, України;   
Я – прагну жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів, пам‘ятаючи: Земля – наш 

спільний дім;   
Я – живу у злагоді з природою.   

Федерація виступає проти політизації дитинства, будь-якої монополії в дитячому 
русі, за співробітництво на засадах партнерства з усіма гуманістичними об‘єднаннями. 

ВИБЕРИ СВІЙ КОЛІР! 
Колір оранжевий. Програма-орієнтир ФДО України «Лідер».  

Програма-орієнтир ФДО України «Лідер» спрямована на розвиток 
організаторських здібностей, вміння дітей відстоювати свою точку зору, формувати 
світогляд, прагнення змінити своє життя на краще, згуртування однодумців навколо 
спільної справи, адже лідер – це людина, котра йде попереду і здатна повести за собою 
інших. Ця програма дозволяє кожній дитині реалізувати себе, показати свій характер.  

Появу програми-орієнтиру «Лідер» спричинило те, що найважливішим аспектом, 
особливою прикметою дитячого громадського формування є самоврядування, яке 
можливе лише в громадській організації, адже у школі на «заваді»стоїть учительській 
авторитет, а вдома непорушний авторитет і роль батьків. Дитина відчуває себе 
господарем дитячого громадського формування, де може вільно висловлювати свою 
думку, запропонувати: щось цікаве, організувати будь-яку справу, взяти на себе 
відповідальність за власну діяльність, вдало виконувати своє доручення.  

За програмою-орієнтиром «Лідер» працює Дитячий центр «Молода гвардія»: діти, 
об‘єднані у тимчасові вікові, тематичні, профільні загони, обирають органи 
самоврядування, організовують роботу штабів справ, штабу «Лідер», прес-центру, які 
діють протягом зміни; існують дитячі змагання з цікавими підсумковими заходами; 
проводиться конкурсна програма «Лідер», інші конкурси, змагання, вікторини, експрес-
ігри тощо. 
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У рамках цієї програми проводяться різноманітні конкурсні заходи, тренінгові 
таборування для дітей-лідерів місцевих дитячих громадських організацій, семінари для 
керівників місцевих дитячих громадських формувань, координаторів програм ФДО 
України, ділова гра «Дитяче віче творці майбутнього», метою якої є формування в 
дитячому активі організацій – членів ФДО України елітної групи дітей, які створюють 
середовище ділової гри з правових питань дитинства, культури дитячого спілкування, 
виховання соціальної активності підростаючого покоління, використовуючи досвід, 
умови громадського дитячого руху, розпочато конкурс ігрових програм, участь у якому 
беруть дорослі, котрі творять, працюють з дітьми, заради них, планується проведення І 
Всеукраїнського фестивалю дитячих громадських організацій-членів ФДО України, який 
виявить лідерів дитячої громади III тисячоліття, стартував конкурс ігрових програм та 
масових заходів «Витівник – 2002», учасниками якого стануть діти – творці цікавих 
дитячих ігор, ігрових програм, масовок та масових заходів.  

За програмою «Лідер» у рамках веселкового марафону дитячої творчості 
проводиться конкурс відеофільмів про діяльність дитячих громадських організацій». Це  
– я, це – ми, це – наша дитяча організація »; конкурс дитячих малюнків «Світ моїх прав»; 
конкурсна-фотовиставка «Дитячий гурт – це чудово!». Діти працюють за проектами 
участі ФДО України у вирішенні соціально-правових проблем дітей з Україні за двома 
напрямками: «Дитяча громадська організація – дітям» та «Дитяча громадська організація 
– суспільству». 

Колір фіолетовий. Програма-орієнтир ФДО України «Котигорошко».  
Програма ФДО України «Котигорошко» для тих, хто не хоче змиритися з таким 

фактом, що кожен день в Україні у мирний час гине понад 200 дорослих і майже 10 дітей. 
Якщо залишатися байдужим до цього, то завтра – післязавтра сумна статистика нещасних 
випадків поповниться черговою жертвою, яка буде не з іншої області, міста, вулиці чи 
будинку, а з вашої родини. Але мало бажати безпеки собі чи своїм рідним. Треба вміти та 
знати що і як робити. 

Мета програми:  
➢ сформувати свідоме та відповідальне ставлення кожної дитини до питань особистої та колективної 

безпеки; пропаганда фізичної культури та спорту; 
 

 

➢ навчити дітей правилам особистої безпеки, психологічної готовності до небезпеки та вмінню протидіяти 
небезпеці; 

 

➢ навчити правилам надання само і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях; 
 

➢ навчити правильно і рішуче діяти у будь-якій ситуації; 
 

➢ соціальний та юридичний захист дітей; 
 

 

➢ пропаганда та впровадження передового досвіду роботи з питань дитячої безпеки та занять фізичною 
культурою та спортом; 

 
 

➢ проведення індивідуальних, групових та масових заходів: змагань, конкурсів, вікторин, 
семінарів, конференцій, навчання, підготовки та апробації програм, випуск методичної, 
довідкової та навчальної літератури; 

  

➢ підготовка організаторів, лідерів програми. 
 

 

У 1998 році розроблено Всеукраїнську гру-випробування «Котигорошко», яка 
стала практичною перевіркою дітей до дій в екстремальних ситуаціях.   

Гра-випробування «Котигорошко» – це гра під час якої кожна дитина може:  
▪ проявити свій характер, свої власні уміння, талант, здібності; 

 

▪ знайти справжніх друзів та однодумців; 
 

▪ грати, співати, сміятися; 
 

▪ діяти колективно; 
 

 

▪ навчитися самому та навчити інших правилам орієнтування в екстремальних ситуаціях, законам 
виживання; 

 

▪ прагнути бути корисним людям. 
 

 
Підготовкою та проведенням Всеукраїнської гри-випробування «Котигорошко» 

керує Всеукраїнський Штаб. Начальник Штабу Всеукраїнської гри-випробування 
«Котигорошко» – Голова Національної ради дитячих організацій України Гончарова 
Тетяна Валентинівна. 
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Гра проходить згідно затвердженого «Положення Всеукраїнської гри-
випробування «Котигорошко» та «Правил організації та проведення Всеукраїнської гри-
випробування «Котигорошко».  

Засновники гри-випробування «Котигорошко»: Національна рада дитячих 
організацій України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, 
Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, Прикордонна служба 
України, Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України. 

Колір зелений. Програма-орієнтир ФДО України «Краю мій лелечий»  
Програма-орієнтир ФДО України «Краю мій лелечий» розроблена з метою 

виховання у дітей любові до рідного краю, екологічної культури; усвідомлення 
важливості своєї ролі у тому, щоб зробити наш світ кращим, чистішим, здоровішим; 
розуміння необхідності збереження та збагачення рідної природи; залучення дітей до 
участі у екологічних проектах, акціях, іграх, конкурсах, що сприятиме підвищенню рівня 
екологічних і природоохоронних дитячих знань, їх реалізації у житті. 

Діти – господарі своєї землі.  
За програмою «Краю мій лелечий» Національною радою дитячих організацій 

України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 
МОН України у 2001 році розроблено однойменну дитячу екологічну гру, яка 
розрахована на дитячі громадські об‘єднання, організації, природоохоронні патрулі 
учбових закладів. 

Екологічна гра «Краю мій лелечий» проводиться у два етапи.  
Перший етап (березень—серпень) – створення дитячими громадськими 

формуваннями спеціалізованих екологічних загонів, програмою діяльності яких є 
написання книжки-щоденника власних екологічних справ (зберегли, допомогли, 
посадили); посадка багаторічних рослин на території школи, села, міста; очистка джерела 
чи водоймища від побутового сміття; допомога птахам; створення карти екологічної 
ситуації району; видання дитячого тематичного збірника «Червона книга мого регіону», 
книги записів народних прикмет, пов‘язаних з прогнозуванням погоди, довідника порад 
використання лікарських рослин, календар їх заготівлі.  

Однією з цікавих і корисних справ може бути укладання колективної збірки 
кулінарних рецептів «Рослини у традиційній української кухні».  

Підсумками діяльності екологічних природоохоронних загонів є дитячі 
дослідження «Пам‘ятні дерева мого регіону», «Лікарські рослини у моїй домашній 
аптечці », «Квіти, які ми захищаємо», пропонуємо дитячий проект «Дитячий гурт на 
захисті природи рідного краю».  

У Дитячому центрі «Молода гвардія» відбуваються екологічні таборування «Краю 
мій лелечий» (другий етап гри) за участю дітей – юних екологів з усіх областей України, 
організоване Національною радою дитячих організацій України і Національним еколого-
натуралістичним центром МОН України.  

Екологічні, природоохоронні справи стали традиційними для дитячих громадських 
організацій і об‘єднань. 

Заходи ФДО України за програмою «Краю мій лелечий»: 
 
• Еколого-економічна гра «Місто (село) майбутнього»: в ігровій, конкурсній формі дитячі 

осередки створюють проекти майбутніх міст і сіл України, в яких враховують економічну 
необхідність розвитку промислових (аграрних) підприємств, транспорту, будівництва 
житла, соціально-культурних, побутових центрів, але без порушень природного 
комплексу, зберігаючи чистоту повітря, річки, лісу, гір, влаштовуючи парки, галявини, 
квітники, штучні озера тощо. Дитяча фантазія, прагнення жити у чистому світі, основи 
знань господарювання допоможуть дітям виконати завдання гри, оволодіти першими 
навичками господарювання.   

• Операція «Ялинка»традиційно проводиться напередодні новорічних свят, коли 
знищуються тисячі зелених красунь. Дитячі організації проводять конкурси листівок 
захисту ялиць; створюють листи-звернення до батьків, дітей про відмову від прикраси  
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свята живою ялинкою, до органів місцевої влади про заборону ялинкових базарів, про 
створення підприємств вирощування ялинок у горщиках, про відкриття в Україні 
виробництва штучних ялиць. 

 
• Операція «Квіти моєї школи». Створюються загони «фіалкарів», «кактусоводів», 

«квітолюбів» – членів дитячих громадських осередків, які вирощують квіти для 
приміщень, подвір‘я школи, доглядають за ними, при підтримці дорослих проводять 
конкурси на кращі «класний зимовий сад», «квітник на підвіконні», «висячий сад», 
«коридор пальм», «зелена алея», «квітуча клумба на шкільному подвір‘ї».   

• Операція «Сад дитинства» – об‘єднує зусилля дітей і дорослих у створенні проекту 
шкільного саду, придбанні саджанців, турботі за кожним деревцем саду.   

• Гра-розвідка «Тут потрібна дитяча турбота», під час якої дитячі громадські загони (групи, 
патрулі, пости тощо) разом з дорослими аналізують природній, екологічний стан міста 
(області, села, району), створюють карту регіону, наносять на ній спеціальними 
позначками зони забруднень, екологічних стресів (труба, що стікає у річку, парк зі 
зламаними деревами, знищені клумби, порушений берег малої річки, смітники на околиці 
села, лісу, гаю, яру тощо), організовують загони рятувальників природи, які проводять 
трудові, екологічні операції, акції, десанти, створюють дитячі звернення до органів влади, 
підприємств, громадськості про потребу захисту природи.   

• Конкурсна гра «Чудеса з упаковки» поділяється на два етапи: І етап – збирання 
пластикових пустих пляшок, пакетів, тетрапаків; II етап – конкурс гігантських іграшок 
(чудовиська, фортеці, автомобілі тощо) з зібраних упаковок, які забруднюють міста, села, 
ліси, яри, береги річок; передача зібраного до пунктів збору пластмасових, паперових 
відходів. Можна залучити до гри підприємства, що виробляють продукти у таких 
упаковках.   

• Дитячі десанти «Чистота», «Екологічна турбота», «Чисте місто»   
• Традиційні дитячі операції «Допоможемо мурашникам», «Квіти, що зникають» (конвалія, 

пролісок, сон-трава, волошки тощо), «Собака, кішка – не іграшка», «Дитяча допомога 
зоопарку», «Птахи міста».   

• Дитячі екологічні таборування, походи, збори – справи, які можна провести влітку.  
Колір блакитний. Програма-орієнтир ФДО України «Повір у себе»  

Програма-орієнтир «Повір у себе» – одна з перших справ, яка сповістила Україну 
про існування сучасних піонерів, спрямована на виявлення та розвиток творчих та 
індивідуальних здібностей дитини, виховання найкращих людських якостей, вміння 
творити добро, бути милосердними. Програма допомагає дітям робити добрі справи, бути 
корисними, знайти своє покликання.  

Віра в себе, свій талант; можливості творити, досягати висот у різних галузях 
людського життя; уміння передати свій досвід, знання; розуміння проблем людей; 
намагання у кожній дитині бачити сонце – об‘єднали у програмі творчі справи дітей: 
➢ Заходи Всеукраїнського веселкового марафону дитячої творчості; 

 

➢ Творча майстерня «Улюблена іграшка»; 
 

➢ Постійно діюча академія дитячої майстерності «Вмію, знаю, навчу»; 
 

➢ Фестиваль дитячої хореографії «Веселкове коло»; 
 

 

➢ Міжнародний дитячий фестиваль мистецтв «Слов‘янський базарчик» Програма «Повір у себе» – це 
створення середовища спілкування, формування 

 

 
атмосфери, що сприяє нормальній адаптації і інтеграції тих, чиї можливості обмежені, 
збагачення дітей з особливими потребами необхідним соціальним досвідом. Більш ніж за 
10 років свого існування програма стала реальною моделлю суспільства де ті, хто 
потребує допомоги, починають вірити у свої можливості і реалізовувати їх, а ті, хто 
здатний допомогти, розуміють, що важливими є не жалісливі слова, а стосунки на рівних 
і реальна допомога, що базується на повазі до людини.  

За цією програмою працюють загони милосердя, проводяться розважальні заходи, 
свята, концерти, різноманітні конкурси, акції, операції «Діти – дітям», «Іграшка для 
друга», «Лелеченя добра», благодійні ярмарки виробів дітей-майстрів, створюються 
гуртки, клуби для виготовлення подарунків для дітей з обмеженими фізичними і 
соціальними можливостями.  
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У 1991 році у Дитячому центрі КР СПОУ «Молода гвардія «відбувся Перший 
Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Повір у себе». Вперше в Україні на 
фестиваль «Повір у себе», крім здорових талановитих дітей та дитячих творчих 
колективів, були запрошені діти-інваліди: сліпі музиканти, художники, скульптори, 
танцюристи-інваліди слуху, поети, композитори, автори іграшок – діти, хворі ДЦП.   

Вісім Всеукраїнських фестивалів дитячої творчості «Повір у себе» створили 
можливості спілкування на рівних кращих творчих дитячих колективів з дітьми-
інвалідами, їх об‘єднаннями.   

Більш ніж десятирічний досвід проведення різноманітних виставок, концертів, 
творчих зустрічей, майстер-класів для дітей з особливими потребами дозволив розробити 
своєрідну концепцію взаємодії дітей у дитячому суспільному середовищі на рівних, 
повноправної участі у дитячому самоврядуванні. Усі програми ФДО України стали 
доступними для дітей з особливими потребами.   

У ДЦ «Молода гвардія» відбуваються спеціалізовані таборування для 
талановитих дітей з обмеженими фізичними і соціальними можливостями.   

Конкурсні програми Міжнародного дитячого фестивалю мистецтв «Слов‘янський 
базарчик», Всеукраїнського фестивалю дитячої хореографії «Веселкове коло» дали 
можливість проявити себе дітям різних соціальних категорій, багато з них отримали 
премії* та подарунки «За віру в себе».   

Кращі роботи юних поетів, письменників, казкарів опубліковані у двох 
літературних збірниках «З вірою в себе, в майбутнє, в Україну».   

З вірою у дитячу фантазію, мрію ФДО України традиційно у червні відкриває 
виставку дитячих творчих робіт «Повір у себе».   

З 2002 року конкурс поетів, письменників, казкарів «З вірою в себе, в майбутнє, в 
Україну» розпочато для всіх дітей України – членів місцевих дитячих громадських 
формувань.  

Колір жовтий. Програма-орієнтир ФДО України «Берегиня»  
Програма-орієнтир ФДО України «Берегиня» звертає увагу на значення та роль 

сім‘ї, родини у формуванні характеру та світогляду дитини. Вона спрямована на вивчення 
дітьми свого родоводу, родинних традицій та свят., виховання поваги та любові до своїх 
батьків, рідних, друзів.  

У рамках програми проводиться безліч цікавих та незвичних конкурсів, змагань, 
акцій: «Господарочка», «З бабусиної скрині», «Я і тато», «Доньки-матері», «Тато, мама і   
я – піонерська сім‘я», «Поле чудес», КВК між сім‘ями, родинні свята; діти з батьками 
створюють свої родинні дерева, організовують вечори, зустрічі, виставки творчості дітей 
і батьків.   

Федерація звертає особливу увагу на реалізацію цієї програми-орієнтира, тому що 
вважає своїм завданням створення всіх умов для того, щоб батьки жили проблемами та 
радощами своєї дитини, розуміли, підтримували її, були їй найвірнішими друзями, 
здійснювали повноцінне сімейне виховання. Федерація дитячих організацій України 
прагне залучити всіх членів родини до спільної діяльності (тому перебування у Федерації 
віком не обмежується) і гордиться своїми здобутками на цій ниві. Йдеться про плідну 
співпрацю спілчан з їх родинами як найголовнішими гарантами діяльності ФДО України.   

У рамках Всеукраїнського веселкового марафону дитячої творчості проводиться 
конкурс родинних альбомів «Моя сім‘я – найкраща».   

Колір червоний. Програма-орієнтир ФДО України «Червона калина»   
Програма-орієнтир  ФДО  України  «Червона  калина»  об‘єднала  роботу  щодо   

вивчення, збереження, примноження традицій і звичаїв українського народу, 
пропагування історії рідного краю, його культурного минулого і сьогодення, розвитку 
народного мистецтва.  

За програмою-орієнтиром дитячі громадські формування-члени ФДО України 
проводять фольклорні, етнографічні фестивалі «Червона калина»; вечори української 
пісні, гумору, казки; пошуково-пізнавальні експедиції «Мій край – земля моїх дідів», ігри 
«Козацькому роду немає переводу», «Козацькі забави»; конкурсні заходи 
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«Чураївна», «Українська лялька», «З бабусиної скриньки», «Мов квітка сорочка-
вишиванка», «Моє село найкраще», «Від діда прадіда»; вивчають, описують народні ігри, 
забави , пісні, фольклорні твори, збирають цікаві дитячі матеріали про свої рідні міста, 
села для створення енциклопедії «Батьківщина моєї дитячої організації», відкривають 
творчі майстерні умільців, художників; залучають дітей до духовних скарбів народів, що 
проживають в Україні, пропагують їх культурно-історичні досягнення, традиції, 
ознайомлюють із видатними діячами мистецтва, майстрами народних ремесел.  

У рамках програми «Червона калина» відбувається тематична зміна – 
Всеукраїнська творча майстерня «Улюблена іграшка», мета якої популяризація 
українського декоративно-прикладного мистецтва, пробудження інтересу дітей до 
народної творчості.  

Складовими Всеукраїнського веселкового марафону дитячої творчості є конкурс 
декоративно-прикладного мистецтва «Весняні візерунки», який проводиться з метою 
популяризації українського мистецтва; конкурс макетів українського подвір‘я дозволяє 
вивчити архітектурні традиції України.  

Програма-орієнтир «Червона калина» реалізується у Дитячому центрі «Молода 
гвардія». Протягом зміни діти беруть участь у «Українських вечорницях», «Сорочинській 
ярмарці», експрес-іграх «Український марафон»та «Козацька грамота», конкурсах «А я 
просто українка, україночка», «Українські співаночки», «Котилася торба», ліплять 
вареники, створюють інформаційні листівки, радіопередачі «Найцікавіше про 
Україну»тощо. 

Колір синій. Програма-орієнтир ФДО України «Помагай».  
Програма -орієнтир ФДО України «Помагай» направлена на виховання у дітей 

господарського ставлення до рідного краю, прагнення бути корисним людям, потреби 
працювати, допомагати іншим, розуміння дитиною економіко-соціальних реалій 
сьогодення, набуття навиків господарювання у нових економічних умовах; допомагає 
опановувати знаннями, необхідними для надання допомоги своїй сім‘ї, друзям, 
організації, знайомить з основами бізнесу.  

У рамках цієї програми організаціям-членам ФДО України доцільно 
організовувати «бюро добрих послуг», пункти «швидкої допомоги», операції «Чисто 
двір», «Мийдодир» тощо.  

Для успішного засвоєння дітьми навиків господарювання, отримання уміння 
правильно розподіляти кошти можна проводити бізнес-ігри, створювати бізнес-центри, 
центри господарювання.  

Дитячі організації міста можуть укладати угоди з міськими виконавчими 
комітетами, територіальними житловими об‘єднаннями, домоуправліннями на спільне 
обладнання та утримання в чистоті дитячих майданчиків, скверів, парків, берегів водойм.  

Дитячі організації сільської місцевості також мають широке поле діяльності. У 
першу чергу, це укладання угод з сільськими колективними підприємствами на допомогу 
у збиранні врожаю, догляді за тваринами. Сільські ради можуть розраховувати на 
допомогу дитячих громадських організацій у покращенні благоустрою території 
сільського парку, дитячого садочка, лікарні тощо.  

Якщо дитяча організація діє в межах школи, то тут поле її діяльності 
найрізноманітніше:» відкриття бірж дитячих іграшок, «Книжкових майстерень», «Міста 
майстрів», клубів «Майбутня господиня», «Містер-господар»тощо.  

Традиційною у програмі «Помагай» залишається трудова допомога людям 
похилого віку, батькам та тим, хто її потребує.  

Цікавою справою дитячої громадської організації може бути щомісячна «біржа 
праці», де накопичується інформація про те, що необхідно зробити у школі, мікрорайоні, 
дитячому садочку тощо.  

Особливо цікаво та корисно проходять заходи за програмою «Помагай », якщо в 
них беруть участь разом з дітьми їх батьки. Це може бути «Татова майстерня», «Мамина 
вишиванка» тощо. 
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ДОДАТОК 14 
ПРИКЛАДИ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

Матеріал використано з посібника: Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 
Л.Шелестова. – К., 2004. – С.9-22 (публікація О.Балицького, м.Миколаїв). 

 
Ігрові форми знайомства. 

Групові форми знайомства. Ритуали вітання.  
«Вузлики, або Плутанина». Усі стають у коло, узявшись за руки. Поки гравець 

(наступного разу він може взяти собі помічників) виходить, усі, хто стоїть у колі, мають, 
не розриваючи рук, заплутатись якнайщільніше в єдиний «вузлик», щоб яблуку не було 
де впасти між ними. Можна переступати й охоплювати одне одного руками. Гравець, що 
не бачив, як відбулася ця «плутанина», спробує за встановлений час (хвилину, чи поки 
лунає мелодія) розплутати гравців.  

Учасники гри можуть хором рахувати від 1 до 60. Ажіотаж і винахідливість у грі 
зростає до другого-третього повтору гри.  

«Міні-презентація». Учасники представляються по черзі по колу. Першим говорить 
про себе ведучий: «Мене звати Олександр. Я люблю самовдосконалення». Другий 
учасник, методом «снігової кулі», повторює: «Олександр – самовдосконалення», і заявляє 
про себе: «Тетяна, люблю читати» і так далі, по колу.  

«Продовж фразу». 1. «Здрастуй, я радий тебе бачити, тому що...» Потрібно 
продовжити фразу чимось гарним, приємним для людини. Зробити це потрібно щиро, від 
душі. Вправу краще проводити в колі, де кожен гравець, починаючи з ведучого, 
продовжує фразу по черзі. 

2. «Мені приємно знайомитися з тобою, тому що...»   
3. «Привіт, ти уявляєш...». Усі по колу вітаються цією фразою, описуючи який-

небудь цікавий, незвичний, важливий випадок, подію чи момент свого життя.   
4. «У кого світлішає на душі, коли він згадує про тебе?»  
5. «Я радий(а), що зустріч із тобою...»   
«У якому ти сьогодні образі?». Учасники по колу розповідають про свій образ. Це 

може бути асоціація із квіткою, твариною, погодою, казковою істотою, фруктом, овочем, 
предметом побуту, музичним інструментом. У цій грі важливо не тільки «У якому ти 
сьогодні образі?», а ще й аргументація – «Чому?».  

«Відкрий таємницю імені». Кожний по черзі розповідає легенду про власне ім‘я, 
що воно означає, чому йому дали саме це ім‘я.  

«Мені подобається мій сусід (сусідка), або Улюблена буква». Учасники по черзі 
чи по колу говорять: «Мені подобається моя сусідка ліворуч», приміром, Надійка, за її 
Наполегливість, сусід праворуч – Костик за його Комунікабельність.  

Ускладнити гру можна складанням розповіді для коханої людини на «улюблену 
букву». Приміром: «Наталку я люблю за Незалежність, я поїду з нею до Ніжина, Нашию 
їй Носових хустинок, почастую Налисниками, розважу Новинами...» І так на кожне ім‘я. 

Колективні завдання для команд.  
«Стильна казка». Показати казку «Колобок» у жанрі мелодрами, бойовика, 

оперети, рекламного блоку тощо.  
«Художній свист». Між учасниками розподіляються ролі добре знайомої казки. 

Ведучий читає слова автора, а дітям пропонується «просвистіти» (за допомогою гумових 
іграшок) діалоги між героями казки. Гравців очікує дуже веселий ляльковий театр.  

«Дограй картину». Відомі картини можна не тільки намалювати, а й зобразити 
пластично. Можна спробувати уявити, що відбулося з головними героями картин «Ранок 
у лісі» І.Шишкіна, «Граки прилетіли» О. Саврасова тощо і спробувати «дограти» картину.  

«Рольові казки, або Конкурс акторської майстерності». Кожна людина володіє 
акторськими даними. Цей факт беззаперечний, у цьому легко переконатися.  

Ведучий розподіляє ролі героїв живих і неживих (предметів), після чого читає текст, 
а герої зображують почуте. Як правило, чим старші учасники, тим цікавіше проходить 
гра.  

145 



Казки можна обігрувати в різних жанрах: мелодрама, детектив, комедія, драма.  
Гру можна видозмінити, замість тексту ведучого використати заздалегідь 

підготовлену фонограму з музичних уривків, об‘єднаних спільним сюжетом.  
«Розв’яжи і зав’яжи» (естафета). Під час цієї естафети одні мають розв‘язати, а 

інші – зав‘язати на стільці бантик.  
«Що навколо?» Гра на розвиток уваги. Діти називають по черзі, не повторюючи, і 

перевіряючи один одного, що навколо дерев‘яне, скляне, смачне, солодке тощо.  
Добра гра для початку розмови і створення святкового настрою. Можна проводити 

її у формі «Аукціону». Тоді гравці піднімають руки, а ведучий, повторюючи останній 
варіант, рахує до трьох. Якщо до цього моменту ніхто не назвав нічого нового, виграє 
той, хто останнім назвав предмет.  

«Наскільки ви спостережливі?» Інструкція: «Уважно подивіться одне на одного, 
а потім заплющте очі і спробуйте правильно відповісти на наступні запитання: Хто який 
за рахунком? У чому взутий сусід праворуч (ліворуч)? У що сьогодні одягнена сусідка? 
Чи є прикраси, які?  

Після того як учасники розплющать очі, можна запитати, чи помітили вони якісь 
зміни у кімнаті.  

«Кулькобол». Команди через нитку чи непрозору полотнину грають у волейбол 
повітряною кулькою, у яку, для зміни траєкторії польоту, додано трохи води. 

Масові форми знайомства.  
«Здрастуй, здрастуй». За хвилину кожен учасник повинен мовчки, рахуючи про 

себе, зібрати якнайбільше рукостискань, сказавши: «Здрастуй, здрастуй». Права рука 
виставлена вперед, ліва – за спиною. Чим більше людей грає, тим краще.  

Є більш дорослий варіант цієї гри, коли замість рукостискань збирають обійми, зі 
словами: «Здрастуй, як давно не бачилися!»  

Потім підбивається підсумок: хто зібрав 10 рукостискань? Хто 20? Підніміть руки! 
Вибираються лідери – це в основному холерики, що можуть надалі очолити команди.  

«Здрастуйте ті, хто народився взимку» (ігрове пісенне привітання). Коли 
співається: «Здрастуйте ті, хто народився взимку», – ті, хто народився взимку, 
підіймаються зі своїх місць і говорять: «Здрастуйте!», махаючи рукою, а потім сідають. І 
так із кожною порою року. Спробуймо заспівати разом? Будьте уважні!  

«Здрастуйте ті, хто народився взимку!» (Здрастуйте). 
«Здрастуйте ті, хто народився навесні!» (Здрастуйте). 
«Здрастуйте ті, хто народився у літню спеку!» (Здрастуйте). 
«Ті, хто народився осінньою дниною!» (Здрастуйте). 
«Здрастуйте, хто обожнює звірів!» (Здрастуйте).  
«Ті, хто мріє пройти п‘ять морів! » (Здрастуйте). 
«Здрастуйте, хто найдобріший!» (Здрастуйте). 
«Здрастуйте, хто найшвидший!» (Здрастуйте). 
«Здрастуйте ті, кому було сім років!» (Здрастуйте). 
«Здрастуйте ті, кому в середу 100 років!» (Здрастуйте). 
«Ті, хто хоч раз , але зустрічали світанок! » (Здрастуйте). 
«Здрастуйте ті, хто не любить цукерок!» (Здрастуйте). 
Здрастуйте! Здрастуйте! Здрастуйте! Здрастуйте! 

Ігри з розвитку мислення.  
Погодьтеся, ми не завжди вдало використовуємо своє дозвілля. Відомо, що час 

бездіяльності здається нескінченним, а цікаво проведене дозвілля «не помічаєш». 
Пропоновані ігрові форми допоможуть вам цікаво провести вільну хвилинку, для власної 
користі і для розвитку ваших вихованців.  

«Що і для чого». Хто більше назве варіантів застосування звичайних речей. 
Наприклад, ручки або серветки. Обраний предмет передається по колу і кожен, 
одержавши його, називає, як ще нестандартно можна використовувати даний предмет. 
Так предмет може пройти по колу двічі-тричі. Коли варіанти вичерпуються, уводяться 
тимчасові обмеження (наприклад, до трьох рахунків), і якщо за цей час гравець не 
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придумав відповідь, він вибуває із гри. Переможця наприкінці нагороджують цим 
предметом або іншим призом.  

У пошуку нових варіантів дітям можуть стати у пригоді різні комбінації із 
прийменниками (у, над, під, анти, супер тощо).  

«Що можна зробити з капелюхом». Гра на розвиток уяви. Варіант гри «Що і для 
чого», але тільки з капелюхом.  

«Відгадай-но!» Визначте за допомогою запитань, на які можна відповісти тільки 
«Так» або «Ні», який предмет лежить у кишені (сумці)?  

Просто вгадуючи, ми довго не зможемо вийти на правильний варіант, а от якщо 
вгадувати за алгоритмом, то можна виховувати культуру мислення, учитися ставити 
правильні запитання.  

«Так і ні». Суть гри полягає у розгадці певної таємниці, яку задав ведучий. Для цього 
учасники гри можуть ставити навідні запитання. Єдине обмеження: запитання має бути 
поставлене в такій формі, щоб ведучий міг відповісти «Так» або «Ні». Звідси й назва гри. 
Спочатку слухачам (незалежно від віку) буває важко ставити запитання в такому вигляді, 
але саме це вже є частиною вправи на вміння чітко ставити запитання, для того, щоб 
отримувати потрібну для рішення інформацію. Цю гру можна ще назвати «загадки 
Шерлока Холмса». Спробуйте «розкрутити» разом за допомогою запитань «Так?», «Ні?» 
наступні ситуації:  

3. Пограбовано ювелірний магазин. Директор знайдений на порожньому горищі 
прив‘язаним до балки. На підлозі під ним велика калюжа. Поліція встановила, що 
грабіжник – сам директор. Як він міг без сторонньої допомоги прив‘язати себе до 
балки? І звідки вода?   

4. Ковбой заходить у бар і просить у бармена склянку води. Не промовляючи жодного 
слова, бармен вихоплює з поясу пістолет і стріляє вгору. Ковбой дякує і йде геть.   

5. Уночі на морі був шторм. Господар залишив слугу зі своїм другом. Уранці, коли 
прийшов господар, слуги вже не було, а його друг лежав на підлозі мертвим. Що 
сталося?   

6. Хлопець захотів зробити подарунок дівчині. Він купив у комісійному магазині вазу 
(дуже дешеву). Коли він відчинив двері, ваза випала з рук і розбилася. Дівчина 
стала збирати друзки і раптом... дала йому ляпаса.  

«Перевір свою кмітливість» (інтелектуальні запитання).  
1. Що може подорожувати світом, залишаючись у тому самому кутку? (Поштова 

марка).   
2. Що всі люди на Землі роблять одночасно? (Стають старшими).  
3. Назвіть особину, найбільш близькі види якої живуть у районі Тамбова. (Вовки).   
4. Яка істота природно сполучає вислуховування із процесом прийняття їжі? (Кіт 

Васько).   
5. На яке запитання не можна відповісти «Так»? (Ви спите?)  
6. На яке запитання не можна відповісти «Ні»? (Ви живі?)   
7. Як називається заготівник яловичини, що працює в основному на публіку? 

(Тореадор).   
8. Відсутність якого предмета перетворює хитромудрого в довговухого? (Відсутність 

квитка).   
9. Що стає меншим, якщо його поставити вгору ногами? (Цифра «6»).  
10. Якою рукою потрібно розмішувати чай? (Краще чай розмішувати ложкою).  
11. Що може бути більше слона й одночасно невагомим? (Тінь слона).  
12. Що може бути всюди, навіть у стінах? (Вуха).  
13. Назвіть витонченого друга м‘якого місця. (Шприц).  
14. Від чого, чим більше віднімаєш, тим воно більше стає? (Яма).  
15. На що схожа половина яблука? (На іншу половину).   
16. Як зістрибнути з 10-метрових сходів і не забитися? (Треба стрибати з першої 

сходинки.)  
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17. Що кидають, коли мають потребу в цьому, і піднімають, коли в цьому немає 
потреби? (Якір).   

18. Чи може страус назвати себе птахом? (Ні, тому що не вміє говорити).  
19. Яка річка найстрашніша? (Ріка Тигр).   
20. У кімнаті горіло 9 свічок, чотири з них погасли. Скільки свічок залишилось? 

(Чотири, бо інші догоріли).   
21. Який суб‘єкт був уражений новизною воріт? (Баран).  
22. Що можна приготувати, але не можна з‘їсти? (Уроки).  
23. Скільки місяців у році мають 28 днів? (Усі місяці).  
24. Яке місто є плазуном? (Ужгород).   
25. Поверхня столу має чотири кути. Один із них відпиляли. Скільки кутів стало? 

(П‘ять кутів).   
26. Загадка Вольтера: Що на світі найдовше і найкоротше, ним зневажають і його 

цінують? (Час).   
27. Яке місто можна з‘їсти? (Ізюм).  
28. Ніхто їх не лає, а вони всі тремтять. Що це? (Осіннє листя).  
29. Складений – палиця, а розкладений – млинець. (Парасолька).  
30. Коли ми дивимося на цифру 2, а говоримо 10? (У годиннику.)  
31. Хто говорить усіма мовами? (Ехо).   
32. Чи можна побудувати будинок, щоб усі його сторони виходили на південь? (Так – 

на Північному полюсі).   
33. Що можна бачити із заплющеними очима? (Сон).  
34. Скільки разів за добу хвилинна стрілка обганяє годинну? (22 рази).  
35. Що це: ниток багато, а клубок не змотаєш? (Павутиння).  
36. Ношу їх багато років, а ліку їм не знаю? (Волосся).  
37. Яке місто у своїй назві об‘єднує ім‘я хлопчика і ста дівчаток? (Севастополь).  
38. Чи може страус назвати себе птахом? (Ні, він не вміє говорити).  
39. Коли хлопчика називають жіночим ім‘ям? (Коли він довго спить – соня).  
40. Чи може дощ йти три дні вряд? (Ні, бо між днями є ще й ночі).  
41. Без чого хліба не спечеш? (Без шкуринки).   
42. У якому році люди їдять більше звичайного? (У високосному).  

43. Що тепліше за шубу? (Дві шуби).   
44. Чи можна перенести воду в ситі? (Так, якщо заморозити).  

45. Коли чорній кішці простіше всього пробратися в будинок? (Коли двері відкриті).   
46. На яке дерево сідає ворона під час проливного дощу? (На мокре).   
47. Назвіть 5 днів тижня, не називаючи чисел і назв днів? (Позавчора, вчора, сьогодні, 

завтра і післязавтра).   
48. Що робить сторож, коли у нього на шапці сидить горобець? (Спить).  

49. Чому півень, коли співає, то закриває очі? (Хоче показати, що співає напам‘ять).  
 

Масові ігри для активізації глядача. 
Зосередити увагу аудиторії можна за допомогою масових ігор.  
«Ім’я-прізвище ». Ведучий. Подивимось, як ви знаєте знаменитих людей. Я 

називатиму ім‘я та по батькові, а ви хором (або по командах, хто гучніше) прізвище! 
Йоганн Себастьян – Бах.  
Федір Михайлович – Достоєвський. 
Еріх Марія – Ремарк.  
Джеймс Хедлі – Чейз. 
Олександр Сергійович – Пушкін.  
Олександр Васильович – Масляков. 
Афанасій Афанасійович – Фет.  
Володимир Володимирович – Маяковський або 
Путін. Вольфган Амадей – Моцарт. 
Йоганн Вольфган – Ґете. 
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Самуїл Якович – Маршак. 
Антон Павлович – Чехов. 
Бюль-Бюль – Огли.  
Гассан Абдурахман Ібн – 
Хоттабич. Оноре-Де – Бальзак.  
Петро Ілліч – Чайковський. 
Леонід Макарович – Кравчук . 
Лев Миколайович – Толстой.  
Іван Васильович – змінює професію. 
Володимир Вольфович – Жириновський. 
Алла Борисівна – Пугачова.  
Омелян Іванович – Пугачов. 
Тарас Григорович – Шевченко.  
«Повтори за лідером». Активізувати аудиторію можна, викликавши на сцену по 

одному лідеру від загонів, які по черзі показуватимуть танцювальні рухи. Завдання залу 
– якомога точніше повторити рухи за «лідером».  

«Світлофор». У цій грі на жовте світло – усі плескають, на «зелене» – тупотять, а на 
«червоне» – завмирають.  

«Що візьмемо із собою на букву «К»?» У формі аукціону дізнаємося, чи готові ви 
до подорожі. Назвіть ті речі, що стануть вам у пригоді у круїзі, але починатися вони мають 
на одну букву, наприклад, «К».  

«Гол, штанга, аут!» Варіант гри «світлофор», тільки в ній аудиторія ділиться на 
три-чотири рівні частини, кожна з яких за сигналом ведучих (змах рукою) скандує: 
«Гол!», «Штанга!», «Аут!», «Суддю на мило!»  

«Передай іншому, або «Гарячий» м’яч». Змагаються ліва і права частини залу, 
перекидаючи одне одному м‘яча. У кого м‘яч залишиться після закінчення мелодії, та 
половина залу програла.  

«Зооконцерт». Діти співають як жаби, коти, корови, курчата, кози, собаки. 
Спочатку по черзі, потім хором, під керівництвом ведучих.  

«Приз у сюрпризі». Приз одержить той, хто останнім, не повторюючи, назве слово, 
складовою частиною якого є слово «приз». Наприклад, призовник, сюрприз тощо. 
 

Нетрадиційні варіанти об’єднання у команди.  
«Визнач за смаком». Гравці стають у коло і затуляють очі. Ведучий , чергуючи, 

роздає гравцям по шматочку, приміром: морквини, яблука, горіха, лимона, шоколадки. 
Потім гравці пантомімою (без слів) описують, що їли, і за цими сигналами мають, хто 
швидше, об‘єднатися в команди.  

«Колективно шикуйся!». Ведучий пропонує всім учасникам вишикуватися: за 
зростом; за довжиною і кольором волосся; за алфавітом (по перших буквах імені).  

«Молекули». Ведучий говорить: «Як атоми (сніжинки) полетіли-полетіли, і в 
молекули об‘єдналися по троє осіб». Гравці беруться за руки, у кого немає пари – стоїть 
на одній нозі, поки ведучий не запропонує «політати» знову.  

«Символи». До комірів гравців, що стоять у колі із зажмуреними очима, 
прикріплюються смужки паперу різного кольору. За сигналом ведучого учасники мають 
об‘єднатися в команди, не вимовляючи при цьому жодного звуку. Також не можна 
торкати руками смужки паперу. Після того, як команди вишикувалися, ведучий 
запропонує їм повернутися спиною і визначити правильність виконання завдання.  

Замість кольорових смужок можна використовувати будь-які символи: цифри, 
букви, геометричні фігури, дорожні знаки, рисунки тварин, птахів, літературних героїв.  

«Солоденький сюрприз». Цукерки приліпити скотчем під сидіння стільчиків. 
Ведучий запропонує дітям знайти сюрприз, не підводячись зі стільців. Знайшовши і 
з‘ївши цукерку, за фантиками, що залишилися, можна погрупуватися на команди. 
Розрізняти команди надалі можна за кольором фантиків.  

«Казкові пари». Дівчаткам даються жіночі казкові ролі, а хлопчикам – чоловічі 
(Червона Шапочка – Сірий вовк тощо). Завдання: знайти одне одного без слів (за 
допомогою пантоміми).  
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«Знайди пару». За початком і продовженням фразеологізмів, приказок, назв 
кінострічок, відомих пісень тощо необхідно знайти собі пару для гри. 
 

Наступні приклади ігор взято з посібника: «Інформаційно-методичний збірник 
матеріалів щодо оздоровлення та відпочинку дітей в Україні» / Упорядники: 

Кияниця З.П., Смирнова М.О., Чеботарьова Н.О., Король М.Ю./ – К., 2002. 
 

Ігри у приміщенні.  
«Вітер і флюгери ». Організатор гри – «вітер», діти – «флюгери». Коли керівник 

говорить: «Вітер дує з півночі», «флюгери» мають повернутись обличчям на південь, 
якщо вітер із заходу – на схід, якщо – «буря», то «флюгери» похитуються на місці, якщо 
«штиль» – усі завмирають.  

Можна двічі або тричі назвати один і той самий напрям. Перемагають ті, хто не 
зробить помилки.  

«Риба, звір, птах ». Діти стоять у колі. Ведучий проходить мимо дітей, повторюючи 
три слова: «Риба, звір, птах», потім зненацька зупиняється перед ким-небудь і говорить: 
«Риба». Той повинен назвати яку-небудь рибу. Хто відповість неправильно, виконує 
номер художньої самодіяльності.  

«Кінострічка». Давайте пограємо в таку гру. Розподілимось на команди – кожна за 
протилежними сторонами стола. Ведучий оголошує назву кінофільму, що зараз 
створюватиметься кожною командою (по-черзі). Учасник першої команди, який сидить 
скраю, повторює назву фільму і називає наступне слово (обов‘язково іменник), що 
визначає ту картину, яку він уявляє. Наприклад. «ліс... (Другий учасник команди 
повторює сказане і додає своє слово, розвиваючи сюжет) ліс, вогнище...».  

Так накопичуються слова-кадри. Кожен учень повторює всі слова, сказані до нього, 
і додає нове. Через певну кількість кругів в сценарії має настати логічний кінець 
(наприклад, через два круги). Отже, по черзі, у кожній команді створюють свій варіант 
фільму. Гра проходить у два круги в кожній команді. Ведучий оцінить сценарій.  

«Подарунки». Розіб‘ємось на дві команди. Перші гравці придумують, який 
подарунок вони подарували б тому, хто сидить (стоїть) поряд . Показати це потрібно за 
допомогою міміки та жестів. Як тільки член команди вгадав назву подарунка, він має 
загадати свій подарунок тому, хто сидить (стоїть) за ним. І також за допомогою пантоміми 
показати це наступному гравцю.  

Перемагає та команда, яка передала ланцюжком свої подарунки першою. Почали! 
Дякую, ви дуже щедрі!  

«Пісня». Увага! Влаштовуйтесь на своїх місцях зручніше. Вперед виходить тільки 
ведучий. Хто хоче бути ведучим, будь-ласка, виходьте швидше вперед! Для початку 
заспіваймо пісню, яку всі знаємо.  

Ведучий плескає у долоні, і всі починають голосно співати. Коли він плескає 
долонями вдруге, всі продовжують співати «про себе », коли втретє – знову всі 
продовжують співати вголос. Так продовжуємо співати кілька разів, поки хтось не 
зіб‘ється. Той, хто помилився, виходить вперед і пропонує всім заспівати ще одну всім 
відому пісню. Повторюємо так кілька разів.  

Ведучий може допомагати учням-ведучим, диригуючи зведеним хором, особливо в 
ті моменти, коли учасники співають «про себе».  

«Оживлені» картинки. Увага! Розбийтесь на дві команди. Кожна команда 
придумує сюжет своєї картинки в секреті від іншої. Потім кожна команда показуватиме 
німу сцену за своїм сюжетом.  

Отже, команди, будь-ласка, готуйте свою пантоміму і відразу вирішіть, хто буде 
першим. Для показу пантоміми відводиться 15 секунд. Почали! А тепер обговоримо її. 
Команда-суперниця пояснить, що побачила вона. А потім, будь-ласка, глядачі, яка ваша 
версія побаченого. Аналогічно відбувається обговорення другої пантоміми. Виграє та 
команда, яка точніше відгадала і яка краще показала. Та ж команда, яка програла, 
запрошує переможців на танець.  

«Веселий «бубон». Гравці, що знаходяться в залі, поділяються на дві команди. 
Ведучий кидає два м‘ячі. Кожна команда повинна швидко руками передавати м‘яч з 
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перших рядів до останніх, голосно повторюючи при цьому слова: «Ти котись, веселий 
бубон, швидко, швидко, по руках, і в кого лишився бубон, той станцює для всіх нас.  

Діти, у чиїх руках залишились м‘ ячі, виходять до ведучого. Гра повторюється кілька 
разів. У кінці діти-штрафники виконують різноманітні номери художньої самодіяльності. 

Рухливі ігри на повітрі.  
«Стежина». Гравці розбиваються на групи по 6 -10 осіб. Кожна, взявшись за руки, 

утворює коло. Гра починається з бігу вправо по колу. За сигналом «Стежинка» – гравці 
повинні вишикуватися ланцюжком і присісти. Коли ведучий вигукне: «Копиця», кожне 
коло ділиться на дві підгрупи, гравці з‘єднують руки і піднімають їх вгору.  

За сигналом «Гірка» – діти знову шикуються ланцюжком, але при цьому перші 
встають на повний зріст, а наступні за ними присідають, утворивши «гірку». Та група, яка 
раніше і краще інших виконає завдання, отримує одне очко, після чого гра відновлюється. 
Виграють ті, хто набере більше очок.  

«Шуліка і квочка». Гравці стають один за одним і тримають за пояс тих, хто стоїть 
попереду. Перший в ланцюгу зображує «квочку», решта - «курчат». Один із гравців 
«шуліка». Вона намагається схопити курчатко, яке стоїть останнім, квочка ж всіляко 
перешкоджає цьому, перегороджуючи «шуліці» шлях розведеними в сторони руками. Усі 
гравці допомагають квочці, переміщуючись по майданчику так, щоб кінець ланцюжка 
знаходився якомога далі від «шуліки».  

Якщо «шуліці» вдається вхопити «курча », гра припиняється. Вибирають нових 
«шуліку» і «квочку». Якщо «шуліці» довго не вдається домогтися перемоги, її замінюють 
іншим гравцем.  

«Мисливець і сторож». Із гравців обирається «сторож» і «мисливець». «Сторож» 
стає посередині майданчика. Біля нього креслять коло діаметром 2 м. Решта гравців – 
«звірі», що розбігаються по майданчику у різних напрямках. «Мисливець» бігає за ними, 
намагаючись кого-небудь осалити (заплямувати).  

Спійманих відводять у коло під охорону «сторожа», їх можна виручати. Для цього 
достатньо доторкнутися до випрямленої руки стоячого в колі (переходити за лінію кола 
спіймані не можуть). Але, якщо «сторож» чи «мисливець» заплямує визволителя, він сам 
відправляється в коло.  

«Виклик». Гравці діляться на дві команди і стають шеренгами, одна напроти 
другої на відстані 20-25 м. По черзі кожна команда відсилає до противника по одному із 
своїх гравців. Кожний гравець другої команди повинен при цьому простягнути вперед 
праву руку. Гравець, який підійшов, б‘є по руці тричі одного або по одному разу трьох 
гравців. Той, на кого припав третій удар, повинен спіймати противника. Якщо йому це 
вдається, він бере супротивника в полон і ставить за собою, якщо це не вдається, то сам 
іде у полон. Перемагає та команда, в якої до кінця гри буде більше полонених.  

«На одній нозі». Діти креслять коло діаметром 1,5 м. Двоє учасників входять в 
нього. Стають на одну ногу, а другу підгинають під себе. Підстрибуючи на одній нозі і 
штовхаючи один одного плечем, намагаються виштовхнути один одного з кола або 
примусити опуститися на обидві ноги. Той, хто не зумів утриматися, вибуває з гри. У коло 
входить нова пара. На закінчення змагань переможці зустрічаються між собою попарно.  

«Ривок за м’ячем». Дві команди стають справа і зліва від ведучого на спільній 
лінії. Обидві групи розраховуються по порядку номерів. Ведучий бере в руки м‘яч, 
називаючи який-небудь номер, ведучий кидає м‘яч вперед якомога далі. Названі гравці 
біжать до м‘яча і намагаються заволодіти ним. Кому з них вдається схопити м‘яч раніше, 
той повертається з ним і передає ведучому. Команда цього учасника одержує одне очко. 
Виграє команда, яка набрала найбільше балів.  

«Іванко». Малюється коло діаметром 5-7 м – це ліс. Посередині його квадрат зі 
стороною 1 м – це дім лісовика. Лісовик охороняє Іванка, який знаходиться в домі (де 
може бути лялька). Решта гравців – «лебеді ». Вони залітають до «лісу», щоб забрати 
Іванка, а «лісовик» прагне доторкнутися до них рукою (заплямувати), не виходячи з лісу, 
але і не підходячи до «будинку» ближче 1 м. Позначені (заплямовані) вибувають із 
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гри. Хто визволить Іванка, той переможець і може стати «лісовиком » у новій грі. 
«Ріпка». Учасники поділяються на дві однакові команди й обирають капітанів.  

Взявшись двома руками за талію того, хто стоїть попереду, гравці кожної команди 
утворюють колону. Перший в колоні тримається за стовп або дерево. По одному гравцю 
від кожної команди підходять до колони суперників. Обхопивши останнього в колоні за 
талію, потрібно відірвати одного чи кількох гравців (за кожного нараховується одне 
очко). Суддя слідкує, щоб кількість спроб у кожної команди була однаковою. Кому йти 
рвати ріпку – визначає капітан команди. При цьому нікого не можна призначати двічі.  

«Земля, вода, вогонь, повітря» . Учасники гри стають у коло. У центрі – ведучий. 
Кинувши м‘яч кому-небудь із гравців, він промовляє одне з чотирьох слів: земля, вода, 
вогонь, повітря. Якщо ведучий скаже: «Земля», той, хто зловив м‘яча, повинен швидко 
назвати якусь тварину; на слово «Вода» – рибу; «Повітря» – пташку. Якщо ведучий скаже 
«Вогонь», усі гравці повинні, розмахуючи руками, швидко повернутися кругом. М‘яча 
при цьому ніхто не ловить. Ведучий сам його піднімає і гра подовжується. Неуважні 
виходять із гри після першої помилки.  

«Штандер». Грузинські діти називають цю гру «едек». Грають 5-10 дітей. 
Підкинувши м‘яч угору, ведучий називає когось із гравців. Той, кого назвали, має зловити 
м‘яча. Решта втікають у різні сторони. Піймавши м‘яч, гравець, якого назвали, також 
підкидає м ‘яч вгору і одночасно називає ім‘я іншого гравця. Якщо той, кого назвали, не 
зможе спіймати м ‘яч, він прагне підхопити його з землі і крикнути: «Стій». Гравці 
зупиняються, а той хто зловив м‘яча, намагається, не сходячи з місця, де м‘яч був 
спійманий, влучити ним у когось із гравців. Той, у кого влучили, стає ведучим – гра 
продовжується.  

«Вовк і коза». Діти вибирають вовка і козу, решта - пастухи. Взявшись за руки, 
пастухи рухаються по колу. Вовк повинен піймати козу, яка знаходиться в колі. 
Проникнути туди вовк може тільки через ворота, їх роблять двоє гравців, які 
переміщаються з піднятими вгору руками. Гравці спеціально заманюють вовка, 
піднімаючи руки, а як тільки він хоче вскочити у ворота, руки опускаються. Якщо вовк 
спіймав козу, вона стає вовком, козою – хтось із гравців, які пропустили вовка, а вовк – 
пастухом.  

«Шлагбаум». Чим більше гравців, тим гра цікавіша. Учасники шикуються так, щоб 
в ряду було стільки гравців , скільки рядів. Вийде квадрат. Гравці, які стоять у шеренгу, 
беруться за руки, і між ними утворюються вулиці. Цими вулицями бігають заєць і вовк. 
Щоб вовк не зловив зайця, за сигналом ведучого гравці опускають руки, повертаються 
наліво і знову беруться за руки. Тепер утворилися нові вулиці, і ситуація міняється. Вовк 
може опинитися через 2-3 вулиці від зайця. Коли він знову от-от дожене зайця, знову 
ведучий дає сигнал «Вулиці». Усі знову повертаються вліво. Гра триває доти, поки вовк 
не зловить зайця.  

«Світлофор». Діти стоять у колі. Ведучий – у центрі. Він швидко називає кольори 
світлофора. Діти повинні відповідно до кольорів світлофора змінювати рухи. Зелений – 
біг по колу; жовтий – стояти; червоний – присісти. Хто помилився – виходить із кола. Гра 
продовжується. Ускладнення гри: зелений – бігати, плескаючи в долині; жовтий – стояти, 
тримаючи руки вгору; червоний – присісти, взятися за вуха.  

Ведучий може назвати колір, якого немає у світлофорі, але в цьому випадку діти 
мають продовжувати той самий рух, не зупиняючись.  

«Мисливці». Двоє за вибором – мисливці. Останні розбігаються. Мисливці беруться 
за руки i намагаються піймати в кільце одного гравця. Впіймавши – ловлять іншого. Двоє 
спійманих утворюють нову пару мисливців. Гра закінчується, коли на площадці 
залишиться 1-2 гравці, яких не вдалося впіймати. Аплодисменти переможцям.  

«Вільне місце». Гравці утворюють широке коло. Сідають обличчям до центру, а 
ведучий біжить із зовнішньої сторони у будь-який бік, на ходу він торкається плеча 
одного з тих, хто сидить. Гравець встає i біжить у протилежний бік. Той, хто не встиг 
прибігти першим на місце, продовжує рух. 
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