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Навчально-методичний посібник написаний згідно з програмою 
підготовки студентів до літньої виробничої практики. Він містить 
положення про проведення інструктивно-методичного табірного збору, 
розробленого на основі державних документів з оздоровлення й 
відпочинку дітей в Україні. 

Посібник є виданням, що висвітлює теоретичні, організаційні та 
методичні особливості проведення табірного збору. Запропоновані 
методичні рекомендації розкривають різні напрямки діяльності вожатого, 
що складають систему підготовки студентів до літньої педагогічної 
практики. 

Посібник призначений для викладачів педагогічних ВНЗ, 
організаторів і методистів літнього відпочинку дітей,  
студентів-практикантів. 
 
 

УДК 371.217.3 (477) (075) 
ББК 74.22(4 УКР) 



3 
 

І. Положення 

про проведення інструктивно-методичного табірного 

збору літньої педагогічної практики 
 

1. Загальні положення 
Дане положення «Про проведення інструктивно-методичного 

табірного збору літньої педагогічної практики» розроблено на основі  
нормативно-правових документів, що регламентують організацію та 
здійснення відпочинку й оздоровлення дітей в Україні із урахуванням 
вимог та особливостей підготовки студентів до літньої педагогічної 
практики. 

Нормативно-правову базу проведення табірних зборів 
складають: 

Конституція України. 
Сімейний кодекс України. 
Закон України «Про охорону дитинства». 
Закон України «Про позашкільну освіту». 
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 
Указ Президента України «Про Національну програму «Діти 

України». 
«Типове положення про дитячий оздоровчий заклад». 
«Положення про проведення практики студентів Сумського 

Державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка». 
 

1.1. Табірні збори є неодмінною складовою програми підготовки 
студентів до літньої педагогічної практики і проводяться з метою 
перевірки й підвищення рівня методичної готовності до здійснення 
самостійної виховної діяльності в тимчасовому дитячому колективі в 
канікулярний період. 

Завданнями табірних зборів є: перевірка й поглиблення 
теоретичних психолого-педагогічних знань, перевірка й підвищення рівня 
сформованості спеціальних умінь і навичок, підвищення мотивації й 
соціальної спрямованості, особистісної готовності та набуття власного 
досвіду, необхідних для організації й здійснення змістовного дозвілля й 
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оздоровлення дітей. 
Організаційними особливостями проведення табірних зборів є 

моделювання умов роботи з дитячим колективом, наближених до 
реальних. 

 

1.2. Табірні збори працюють за Програмою, яку розробляє й 
затверджує кафедра педагогіки. 

 

2. Організаційні основи 
2.1. Табірні збори проводяться у VІ семестрі після завершення 

спеціального теоретичного курсу «Методика виховної роботи в дитячих 
оздоровчих закладах» у другій декаді травня. Остаточне визначення 
терміну проведення зборів здійснюється за рішенням кафедри 
педагогіки. 

Згідно з «Положенням про проведення практики студентів 
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка» та 
даним Положенням для проведення зборів навчальний відділ узгоджує з 
адміністрацією факультетів виділення робочого часу та аудиторного 
фонду. Для проведення зборів використовують матеріально-технічну 
базу та аудиторний фонд університету. 

2.2. Організатором табірних зборів є кафедра педагогіки, що 
співпрацює з представниками кафедр педагогічної творчості, фізичної 
культури, соціальної педагогіки, замісниками деканів факультетів з 
навчальної й виховної роботи, представниками студентського 
самоврядування, дитячого громадського соціального центру «Сигнал», 
представниками сумської козацької паланки та інших громадських 
організацій і установ. 

2.3. Учасниками зборів є студенти-третьокурсники всіх педагогічних 
спеціальностей, навчальними планами яких передбачена літня 
педагогічна практика. 

2.4. Для виконання Програми зборів на кожному з факультетів, 
пропорційно до кількості студентів, створюються первинні тимчасові 
студентські колективи (загони) чисельністю не більше 50 – 60 осіб у 
кожному. 
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3. Керівництво та відповідальність 
3.1. Загальне керівництво табірними зборами здійснюється 

начальником зборів, що призначається завідувачем кафедри педагогіки з 
числа викладачів кафедри. 

3.2. На кожному факультеті з викладачів кафедри педагогіки і 
кафедри педагогічної творчості, пропорційно до кількості студентів, 
назначаються відповідальні викладачі: 

до 50 студентів – 1 викладач; 
60 – 80 студентів – 2 викладача; 
80 – 100 студентів – 3 викладача. 
3.3. Відповідальні викладачі під час проведення зборів: 
– здійснюють керівництво й несуть відповідальність за студентів 

свого факультету; 
– слідкують за дотриманням навчальної дисципліни і техніки 

безпеки; 
– ведуть облік відвідування й роботи; 
– проводять консультації щодо виконання завдань, передбачених 

програмою зборів; 
– проводять підсумки й атестують роботу студентів на зборах; 
– подають результати атестації студентів викладачеві, що веде 

теоретичний курс «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих 
закладах». 

 
4. Підведення підсумків 

4.1. Підведення підсумків здійснюється після завершення табірних 
зборів. 

Рівень підготовленості студента до літньої педагогічної практики 
визначається за результатами вивчення теоретичного курсу «Методика 
виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах» («МВР в ДОЗ») і 
роботи під час табірних зборів. Формою визначення готовності студента 
є недиференційований залік-допуск. Залік-допуск виставляє викладач, 
що проводив теоретичний спеціальний курс «МВР в ДОЗ», про що 
робиться відповідний запис у залікових книжках і атестаційній відомості: 
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Назва 
дисципліни 

Кількість годин 
Прізвище 
викладача 

оцінка дата підпис 

МВР в ДОЗ 
години спецкурсу 

+години таб. зборів 
 

Зараховано/не 
зараховано 

  

 
4.2. Підставою для отримання студентом заліку-допуску є: 
1. Достатній рівень засвоєння (розуміння, аналіз, синтез, 

застосування) знань спецкурсу «Методика виховної роботи в дитячих 
оздоровчих закладах», зокрема про :  

- зміст законів України та інших державних документів, що 
регламентують діяльність ДОЗ; 

- обов’язки, права й відповідальність вихователя, вожатого; 
- мету й завдання діяльності ДОЗ, їх типологію; 
- виховні можливості й особливості виховної роботи в ДОЗ; 
- психолого-педагогічну характеристику дітей шкільного віку; 
- види педагогічної діагностики та особливості її проведення в 

умовах ДОЗ; 
- планування виховної роботи та особливості колективного 

планування з дітьми; 
- методику організації тимчасового дитячого колективу; 
- алгоритм організації та проведення виховних заходів і КТС, 

різних видів ігрової діяльності. 
 
2. Достатній рівень сформованості спеціальних навичок і вмінь 

(самостійність застосування, відповідальність, креативність, рефлексія), 
необхідних для здійснення самостійної виховної роботи в дитячих 
оздоровчих закладах, зокрема таких: 

- здійснювати психолого-педагогічну діагностику, 
використовувати її результати для вдосконалення виховної роботи; 

- моделювати виховну систему загону; 
- проводити колективне планування разом з дітьми; 
- складати плани роботи загону на зміну, на день, індивідуальний 

план роботи вожатого; 
- проводити аналіз прожитого дня, рефлексію разом з дітьми;  
- організовувати дотримання режиму дня, техніки безпеки, правил 
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санітарії та гігієни, правил протипожежного захисту; 
- організовувати й проводити виховні заходи, ігрову діяльність. 
3. Достатній рівень методичної готовності, про що свідчать 

підготовлені й розроблені студентом методичні матеріали: моделі 
загонів, види планів, розробки різних заходів: свят, вечорів, диспутів, 
КТС, конкурсів, ігрових програм, дитячих пісень і поезії, тощо в 
«Педагогічній скриньці вожатого». 

4. Проходження інструктажу з техніки безпеки. 
5. Наявність листа-відношення з місця майбутньої практики, 

робочого зошита вожатого. 
 
4.3. Студент, який не отримав заліку-допуску не може бути 

допущеним до проходження літньої педагогічної практики. 
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II. Методичні рекомендації з організації та проведення 

інструктивно-методичних зборів літньої педагогічної 

практики 
 
1. Місце табірних зборів у підготовці студентів до літньої 

педагогічної практики. 
Табірні збори разом із спецкурсом «Методика виховної роботи в 

ДОЗ» cкладають програму підготовки студентів до виконання обов’язків 
педагогічних працівників в дитячих оздоровчих закладах, що виступають 
наймасовішою організаційною формою відпочинку та оздоровлення 
дітей. Метою діяльності зазначених закладів є реалізація права кожної 
дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення 
змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів 
відповідно до індивідуальних потреб [27]. Досягнення визначеної мети 
можливе лише за умов успішного розв’язання провідних завдань: 
збереження здоров’я, повноцінного відпочинку, різнобічного розвитку, 
різноманітного дозвілля. 

Системоутворюючим напрямом діяльності дитячих оздоровчих 
закладів є збереження й зміцнення здоров’я кожної дитини. Це 
передбачає створення в таборі системи належних умов для 
забезпечення фізичного, психічного, соціального та морального 
здоров’я. 

Поруч із оздоровленням йде завдання повноцінного відпочинку 
вихованців. Його активні й пасивні форми повинні знімати втому, 
напругу, сприяти відновленню різних видів працездатності. Повноцінний 
відпочинок дітей передбачає, також, перерву в заняттях, роботі, зміну 
видів діяльності, зміну подій. Різнобічний розвиток дітей спрямований на 
формування їхнього інтелекту та емоційної сфери, набуття нових умінь і 
навичок, подальшу соціалізацію.  

Одним із важливих і найцікавіших завдань дитячих оздоровчих 
закладів є забезпечення різноманітного дозвілля дітей. Під дозвіллям 
розуміється вільний час дитини, впродовж якого вона займається 
різноманітною діяльністю за своїм вибором. У дитячому оздоровчому 
закладі повинні бути створені умови, що забезпечують задоволення 
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інтересів особистості та надають можливість вибору. 
Отже, відпочинок дітей у оздоровчих закладах у канікулярний час 

орієнтований на створення доброзичливого клімату в колективі, 
організацію різнобічної діяльності, забезпеченні можливостей для 
духовного, інтелектуального, фізичного та емоційного розвитку, 
задоволення творчих й освітніх потреб. Перебування в дитячих 
оздоровчих закладах сприяє поліпшенню здоров’я, забезпечує 
зайнятість та запобігає явищам бездоглядності, дає змогу продовжувати 
процеси виховання й самовиховання дітей та підлітків.  

У відповідності до державних документів, що регламентують 
організацію й здійснення виховного процесу під час оздоровлення дітей, 
рівень підготовки студентів повинен відповідати посадовим вимогам 
вихователя (вожатого) оздоровчого табору. До таких вимог належать: 

– вихователь (вожатий) повинен мати або середню спеціальну 
педагогічну освіту та стаж роботи за фахом не менш як два роки, пройти 
навчання на коротко термінових курсах або семінарах з питань 
специфіки роботи з дітьми в умовах оздоровчого табору. 

– зобов’язаний знати: Конвенцію з прав дитини, інші міжнародні 
акти з питань захисту дитинства, ратифіковані Україною, Конституцію 
України, закони України, основи педагогіки й психології тимчасового 
дитячого колективу, практику й методику виховної роботи, проведення  
культурно-масових заходів, засоби й методи надання невідкладної 
долікарської допомоги, норми й правила техніки безпеки, санітарії та 
гігієни, протипожежного захисту. 

Посадові обов’язки вихователя (вожатого) вимагають таких 
умінь і навичок: 

 здійснювати цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого 
травматизму й нещасних випадків; 

 здійснювати цілеспрямовану роботу з профілактики 
правопорушень серед дітей та підлітків, не допускати самовільних 
виходів дітей з території закладу, з місця проведення заходів; 

 організовувати корисну діяльність довіреного йому колективу 
дітей протягом оздоровчої зміни, сприяти організації змістовного 
відпочинку й дозвілля; 
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 брати разом із загоном участь у масових, спортивно-оздоровчих 
заходах закладу, залучати дітей до їх підготовки і проведення; 

 разом з органами дитячого самоврядування планувати 
діяльність колективу (загону) на зміну, відповідати за результати 
виконання планів; 

 здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати 
за результати виконання плану, вести щоденник педагогічних 
спостережень; 

 брати участь у плануванні та реалізації виховної та оздоровчої 
роботи закладу; 

 брати участь у щоденному плануванні; 
 організовувати і проводити заходи для загонів; 
 інструктувати довірених йому дітей щодо правил внутрішнього 

розпорядку закладу, правил техніки безпеки; 
 уважно стежити за станом здоров’я дітей у загоні, вживати 

оперативних заходів з надання допомоги хворим, потерпілим; 
 разом з дітьми оформити місце загону, організувати випуск 

загонової стіннівки; 
 організувати чергування у загоні, стежити за санітарним станом 

спальних корпусів, прилеглої території; 
 контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, 

стежити за процесом приймання їжі дітьми в їдальні; 
 організовувати проведення оздоровчих процедур; 
 контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил у 

загоні, організовувати лазневі дні; 
 брати участь у поїздці дітей у дитячий оздоровчий заклад від 

місця їх збору та із закладу до місця призначення, тощо. 
З огляду на знання, вміння та навички, якими повинні оволодіти 

майбутні вожаті, метою проведення табірних зборів є виявлення 
рівня готовності студентів до самостійної виховної роботи в тимчасовому 
дитячому колективі та надання методичної допомоги в її підвищенні.  

Завданнями табірних зборів є: 
1. Перевірка й поглиблення теоретичних психолого-педагогічних 
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знань, зокрема: про основні цілі, напрями, методи, форми, прийоми 
виховної роботи, особливості організації й здійснення виховного процесу 
в тимчасовому дитячому колективі, моделювання виховної системи 
загону. 

2. Розвиток загальнопедагогічних і спеціальних умінь і навичок: 
комунікативних – уміння налагоджувати контакт з людьми, коригувати 
міжособистісні відносини, вміння спиратися на позитивне людині й 
колективу, вміння виявляти повагу, здатність допомагати; 
організаторських – уміння планувати й організовувати життєдіяльність 
колективу, вміння організовувати й проводити виховну роботу (заходи, 
КТС тощо), вміння доцільно використовувати методи і прийоми 
виховання, вміння створювати умови для розвитку кожної особистості та 
формування колективу, стимулювати розвиток самоврядування; 
рефлексивно-аналітичних – планувати, аналізувати та раціонально 
коригувати свою діяльність. 

Методичний потенціал табірних зборів полягає у: 
1. Використанні індивідуальних, групових і колективних форм 

організації діяльності; що дозволяє оцінити роботу й виявити рівень 
готовності кожного студента, загону, факультету. 

2. Поєднанні форм традиційного та інтерактивного (тренінгового) 
навчання, що сприяє підвищенню методичного рівня, набуттю й 
вдосконаленню необхідних умінь і навичок, особистісному розвиткові 
студентів. 

3. Моделюванні умов, які відтворюють реальність педагогічної 
практики, дозволяють студентам зрозуміти специфіку організації й 
здійснення виховного процесу в тимчасовому дитячому колективі та 
набути власного досвіду такої діяльності. 

4. Створенні виховуючого середовища, яке сприяє формуванню 
таких рис особистості, як: любов до дітей, гуманність, чуйність, доброта, 
повага, співчуття тощо.  

 
2. Програма табірних зборів 
Головною організаційно-методичною стратегією проведення 

табірних зборів є створення діючої моделі тимчасового колективу 
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дитячого оздоровчого закладу – «Веселкової республіки». 
Діяльність «Веселкової республіки» як прототипу реального 

дитячого оздоровчого закладу організовується за принципами 
гуманізації, демократизму, диференціації й індивідуалізації. 

Гуманізація передбачає організацію взаємин «студент-студент», 
«студент-викладач» з орієнтацією на загальнолюдські цінності, повагу й 
свободу, створення необхідних умов формування гуманної особистості, 
здатної до позитивного виховного впливу. 

Демократизм реалізується через різноманітні форми співпраці всіх 
учасників, права кожного на власну точку зору, визначення ступеня 
самостійності й обов’язкової відповідальності за власну діяльність. 
Організаційним виявом демократичності табірних зборів є також активна 
участь студентського самоврядування в організації, проведенні, 
контролю й оцінюванні всіх видів діяльності «Веселкової республіки». 

Диференціація й індивідуалізація передбачають участь студентів у 
різних видах діяльності, передбачених програмою, з урахуванням 
групових та індивідуальних особливостей, можливостей, інтересів та 
потреб. 

Загальна концепція проведення табірних зборів передбачає 
дотримання всіма учасниками головного закону створеного дитячого 
оздоровчого закладу – закону Веселки: «Закон Веселки – це закон 
єдності, співробітництва і співдружності. Якщо Веселка втрачає хоча б 
один колір, вона перестає бути веселкою. Якщо в закладі не буде 
загального розуміння важливості роботи, яку роблять усі разом, це 
негативно позначиться на кожному члені колективу. Бережіть веселку, 
бережіть вашу педагогічну команду!»  

Існування «Веселкової республіки» має на меті допомогти 
студентам максимально відчути атмосферу й сутність організованого 
відпочинку дітей в оздоровчому таборі. Виходячи з провідних умов 
становлення й розвитку особистості та напрямів самореалізації дітей у 
тимчасових колективах основними видами діяльності «Табірних зборів» 
є такі: 

1) організація в тимчасовому мікросоціумі провідних видів 
діяльності вихованців; 
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2) застосування різноманітних за складністю й характером форм 
роботи; 

3) широке залучення особистості до різноманітних соціальних 
ситуацій; 

4) рефлексія емоційного стану особистості. 
Реалізація провідних принципів й положень розробленої моделі 

«Веселкової республіки» здійснюється через програму. 
Програма табірних зборів розрахована на три робочі дні й 

передбачає поєднання видів діяльності, що мають інформаційне, 
інструктивне і методичне спрямування. Організаційними формами 
проведення зборів є лінійки, конкурсні програми, змагання, лекції, 
загальні збори, секційні заняття, групові та індивідуальні завдання тощо. 

 

Зразок програми на І день: 
8.45 – Збір загонів в актовій залі університету. 
9.00 – Відкриття табірних зборів. Вступне слово начальника зборів. 
9.10 – Привітання гостей. 
9.20 – Лінійка-відкриття табірних зборів. Рапорти командирів загонів 

старшому вожатому зборів. 
Рапорт старшого вожатого начальнику зборів. 
9.40 – Організаційний збір студентського самоврядування табірних 

зборів. Знайомство та розподіл доручень. 
Знайомство з програмою табірних зборів. Представлення 

відповідальних викладачів. 
10.10 – Конкурс факультетських візиток: «Літо, табір, діти, ми». 
11.30 – Робота секцій. 
13.30 – Відкритий мікрофон «Міри заохочення й покарання в 

дитячому оздоровчому таборі». 
14.00 – Конкурсна програма «Табірне телебачення представляє…». 
15.00 – Підведення підсумків дня. 
 

Зразок програми на ІІ день 
(виїзд до урочища Баранівка) 
9.00 – Збір біля ДОТ «Чайка». 
9.15 – Ранкова лінійка другого дня. Інструктаж з техніки безпеки. 
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Знайомство з табором.  
10.00 – Спортивно-туристична естафета «Роза вітрів». 
11.30 – Конкурс загонових місць. 
12.00 – «Лісове кафе запрошує» (конкурс польових кухонь). 
16.00 – Фестиваль авторської пісні «Срібні струни». 
17.00 – Підведення підсумків дня. 
 

Зразок програми на ІІІ день 
9.00 – Збір в актовій залі університету. 
9.10 – Ранкова лінійка третього дня зборів. 
9.30- Виступи гостей – керівників дитячих оздоровчих закладів, 

конкурс вакансій вожатих. 
Розгорнутий інструктаж з техніки безпеки. 
12.10 – Робота секцій. 
13.00 – Конкурсно-розважальна програма «Козацькі розваги». 
14.30 – Підведення підсумків роботи табірних зборів. 
Лінійка закриття. 
 
3. Організаційні основи роботи з тимчасовим студентським 

колективом – загоном 
У відповідності до п. 2.2. «Положення про проведення інструктивно-

методичного табірного збору літньої педагогічної практики»  
студенти-третьокурсники всіх педагогічних спеціальностей, навчальними 
планами яких передбачена літня педагогічна практика, є учасниками 
табірних зборів. Згідно п. 2.3. зазначеного «Положення...» на кожному з 
факультетів створюються студентські загони, роботою яких керують 
відповідальні викладачі.  

До початку табірних зборів кожен із факультетських загонів 
розробляє свою модель, що виявляється у виборі: 

1. назви загону; 
2. девізу, пісні, промовки; 
3. зовнішніх відзнаків (галстуки, стрічки, банти, емблеми, вимпели 

тощо);  
4. свого кольору веселки. 
Організаційне представлення загону повинно: 
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- відображати специфіку факультету; 
- мати виховне спрямування (найбільш яскравіше виявляється в 

девізі й промовці); 
- бути орієнтованим на дитячо-підліткову аудиторію; 
- бути змістовним і оригінальним. 
До початку табірних зборів також обираються: від факультету – 

представник до органів самоврядування зборів; у загонах – командири та 
їх замісники. 

Конкурс факультетських візиток (виступ не більше 10 хвилин) 
повинен відповідати темі заходу: «Літо, табір, діти, ми!» і передбачає 
рекламування виховних можливостей вожатих даного факультету. 

Робота в секціях. Секційні заняття проводяться за обраною 
тематикою, які розкривають особливості конкретних видів діяльності 
вожатого. 

Конкурсна програма «Табірне телебачення представляє…» 
передбачає реалізацію творчого потенціалу студентства у створенні 
відеокліпу з виховним змістом на дитячу або українську, або популярну 
пісню. 

Представлений відеокліп повинен орієнтуватися на: 
- дитячо-підліткову аудиторію (яскравість, динамічність, 

емоційність, відповідність віку); 
- пропагування загальнолюдських цінностей і норм життя; 
- показ можливостей студентів факультету. 
Спортивно-туристична естафета «Роза вітрів» передбачає участь 

команди факультету в різних видах випробувань спортивно-туристичного 
характеру: встановлення й складання намету, переправа на 
паралельних мотузках, прохід «болотом», підлаз, переправа колодою, 
укладка рюкзаку, розпалювання вогнища одним сірником, 
транспортування потерпілого тощо. Сутність завдань, склад і кількість 
учасників, порядок виступу та інші питання визначає викладач, 
відповідальний за естафету. 

Конкурс загонових місць повинен продемонструвати практичні 
вміння майбутніх вожатих у розробленні й реалізації ідеї оформлення 
загонового місця. (На загоновому місці, зазвичай, збираються всі діти 
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для вирішення різних питань свого життя). 
Загонове місце повинно мати: 
1. Загоновий куточок (стіннівку): назва загону, девіз, пісня, 

емблема, список дітей, путівка дня. 
2. Емблему, в оформленні якої можна використати природні чи 

штучні матеріали. 
3. Календар (зазначення дати). 
Конкурсна програма передбачає презентацію загонового місця. 
Конкурс польових кухонь «Лісове кафе запрошує…» проводиться з 

метою формування у студентів культури харчування, естетичних смаків, 
правил поведінки на природі під час відпочинку. 

У конкурсі оцінюються: 
– художньо-естетичне оформлення польової кухні й закладу, які 

представляються; 
– відповідність меню загальній ідеї чи назві загону; 
– дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил поведінки на 

природі; 
– презентація. 
Фестиваль авторської пісні «Срібні струни» має на меті ознайомити 

студентів з авторською піснею, її виховними можливостями й передбачає 
ознайомлення з творчістю провідних відомих і місцевих поетів – піснярів 
(бардів). 
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ІІІ. Методичні рекомендації до проведення 

секційних занять 
 

Метою проведення секційних занять є ознайомлення студентів з 
конкретними видами діяльності вожатого, технологією їх здійснення, 
набуття практичних умінь і навичок. 

У відповідності до мети роботи кожної секції ведучий викладач 
обирає різні форми занять або їх поєднання: практичні, інформаційно-
методичні, ділові ігри (тренінги) тощо. 

Практичне заняття передбачає шляхом участі студентів у 
відтворюваній діяльності оволодіння спеціальними знаннями, 
практичними навичками й уміннями. 

Інформаційно-методичне заняття містить інформаційну частину з 
обов’язковим розглядом алгоритму діяльності та роботу студентів над 
власними методичними розробками. 

Ділова гра (тренінг) передбачає активну участь усіх студентів, їх 
взаємодію. Ознаками заняття-тренінгу є наявність проблеми або завдання, 
які належить розв’язати; виконання певних ролей і рольових функцій; 
варіативність рішень загальної проблеми або завдання; умовність часу, що 
дозволяє «стискати» чи уповільнювати реальну ситуацію і рефлексію. Дана 
форма заняття збагачує студентів не лише спеціальними знаннями, 
вміннями, й навичками, а й надає можливості для розвитку інтелектуальної 
культури, культури саморозвитку, підвищує роль осмислення виховної 
технології, формує стійку мотивацію до діяльності вожатого. 

До умов ефективного проведення секційного заняття слід віднести: 
1. Чітку організацію роботи секції, що передбачає визначення 

мети, вибір організаційних форм, наявність плану, підготовку необхідних 
методичних матеріалів, списку рекомендованої літератури. 

2. Актуальність і змістовність діяльності вожатого, що 
розглядається, конкретність прикладів, ситуацій, зразків. 

3. Підведення підсумків роботи секції, ведення записів у 
«Педагогічній скриньці вожатого». 

Тематика секційних занять може бути такою: 
1. Організація життєдіяльності загону. 
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2. Особливості організації соціально-педагогічної роботи з 
вихованцями шкіл-інтернатів в умовах дитячого оздоровчого закладу. 

3. Ігрова діяльність у дитячих оздоровчих закладах. 
4. Народна та козацька педагогіка в символах, звичаях, обрядах, 

традиціях. 
5. Малята у таборі. 
6. Колективна творча справа. 
7. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота в таборах 

відпочинку дітей і школярів. 
8. Туристсько-краєзнавча робота в дитячих оздоровчих таборах. 
9. Гурткова робота в дитячих оздоровчих закладах. 
10. Дитячі та юнацькі громадські організації в Україні. 
11. Охорона життя та здоров’я в дитячих оздоровчих закладах 

(інструктаж з техніки безпеки). 
Подані методичні розробки секційних занять є результатом спільної 

роботи викладачів кафедр педагогіки, соціальної педагогіки, педагогічної 
творчості, фізичної культури СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

 

Кудренко Н.А., 

Лістарова Ж.Ю. 

Осьмук Н.Г. 

викладачі кафедри педагогіки 
 

Секція: «Організація життєдіяльності загону» 
 

Мета: формувати у студентів уявлення про виховну роботу в загоні 
як цілісний, інтегративний процес організації життєдіяльності дитячого 
колективу; ознайомити з основними завданнями, напрямками роботи 
загонового вожатого; дати практичні рекомендації щодо використання 
окремих методів і форм виховної роботи; сприяти активізації та 
систематизації знань з педагогіки, вікової психології, методики виховної 
роботи про діяльність педагога. 

ПЛАН 
1. Особливості виховної роботи в літньому дитячому оздоровчому 

таборі.  
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2. Загін як основна організаційна форма дитячого колективу в 
ДОТ.  

3. Поняття про планування роботи загону (на зміну, на день, 
особистий план вожатого).  

4. Форми і методи виховної роботи в ДОТ. 
5.  Рекомендована література. 
 
1. Особливості виховної роботи в літньому дитячому 

оздоровчому таборі. 
Дитячий оздоровчий табір є позашкільним виховним закладом, що 

створюється з метою зміцнення здоров’я, організації активного 
відпочинку, задоволення інтересів і духовних потреб дітей та підлітків. 

Виховна робота в таборі включає в себе розумне поєднання 
відпочинку, праці, спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, 
оздоровчою діяльністю. Зміст, форми та методи роботи визначаються 
Статутом, педагогічним колективом і будуються за принципами ініціативи 
й самодіяльності дітей та учнівської молоді, демократії і гуманізму, 
розвитку національних і культурно-історичних традицій, приорітетності 
загальнолюдських духовних досягнень і цінностей. 

Виховна робота має ряд специфічних особливостей у порівнянні з 
виховним процесом школи. 

По-перше, виховний процес у літньому оздоровчому таборі 
планується і здійснюється з урахуванням того, що діти повністю відірвані 
від сім’ї, батьківського піклування й захисту. Тому на педагогічний колектив 
табору покладається завдання забезпечити повноцінне життя дітей. 

По-друге, всі види виховної діяльності здійснюються в тимчасових 
різновікових дитячих колективах з різним соціальним досвідом дітей, 
умовами життя і виховання, з сільської або міської місцевості, з певним 
оздоровчим режимом дня. 

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

По-четверте, короткотривалий період існування табірного 
колективу вимагає чіткого початку і завершення табірної зміни, 
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обов’язкової оцінки діяльності кожної дитини, надання дітям можливості 
бачити й розуміти результати своєї праці. 

По-п’яте, значні виховні можливості має й сам тимчасовий дитячий 
колектив табору, в новому оточенні, під час активного спілкування 
інтенсивніше, повніше розкривається особистість дитини, інколи в таких 
умовах швидше можна помітити те, що в школі залишається 
прихованим, тобто краще вивчити і зрозуміти дитячу психологію. 

У таборі діти є більш самостійнім, ніж вдома. Тут значно менше 
регламентацій, менше людей, що стримують прагнення до самостійності, 
і більше умов, які стимулюють творчий розвиток, ініціативу, кмітливість, 
активність дитини. 

Шосте, виховний процес у дитячому оздоровчому таборі 
здійснюється в сприятливих умовах природного середовища й 
соціального оточення. Усе, що знаходиться навколо, може стати зоною 
дитячої турботи, загонової дії. Табір і місцевість навколо нього – нове, 
незнайоме для дитини оточення. Воно, звісно, приваблює дитину, і треба 
їй допомогти проникнути в нього. Елементи народної культури, звичаї, 
розвиток життя протягом століть – дітям на все це треба відкрити очі. 

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

Сьоме, виховна робота з дітьми повинна забезпечити дотримання 
ними режиму дня, порядку й чистоти спальних приміщень, чистоти 
білизни, виконання дітьми санітарно-гігієнічних вимог. Особливо уважно 
треба організовувати виховну роботу зі збереження стану здоров’я дітей, 
профілактиці захворювань, створення порядку та затишку в спальних 
приміщеннях, ігрових кімнатах, кінозалах, місцях відпочинку. Значне 
місце у виховній роботі з дітьми відводиться культурі харчування. 

Восьме, особливістю виховної роботи в дитячому оздоровчому 
таборі є оздоровлення дітей за допомогою рік, озер, моря, лісу, 
транспортних екскурсій. Саме тут повинна бути чітка виховна робота із 
самозбереження життя дітей і вихователів, попередженню можливого 
травматизму й захворювань. 

Врахування педагогічним колективом табору зазначених 
особливостей виховної роботи в літньому оздоровчому таборі є 
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передумовою для створення в таборі життєрадісної атмосфери і 
забезпечення повноцінного відпочинку й розвитку дітей. 

 

2. Загін як основна організаційна форма дитячого колективу в 
ДОТ. 

Основною організаційною формою дитячого колективу в ДОТ є 
загін. У дитячому таборі діють загони однолітків або різновікові загони. 
Загін однолітків – це загін, що об’єднує дітей одного віку. Різновіковий 
загін (РВЗ) - це загін, що об’єднує дітей різного віку однією, цікавою для 
всіх справою. Уваги потребує вивчення специфічних особливостей 
роботи в таких загонах. Отже, надамо більш детальну характеристику. 

РВЗ – це можливість кожного розкритись як особистість за 
допомогою захоплюючої ідеї, цікавої справи. РВЗ – це безпосередня 
передача досвіду від старших до молодших. РВЗ – це реалізація вікових 
потреб: у молодших мати «кумира», бути схожим на нього; у старших – 
утвердитися в ролі лідера. Іншими словами, в такому загоні знаходить 
задоволення природна потреба молодших у наслідуванні, а старших – 
до керівництва. РВЗ – це широкі соціальні зв’язки, що сприяють 
зменшенню замкненості, відстороненню від життя інших колективів. У 
результаті діти й підлітки отримують навички соціального спілкування. 

Різновікові загони створюються в заміських , пришкільних таборах, 
за місцем проживання, на базі будинків дитячої творчості. РВЗ може бути 
профільним чи багатопрофільним. 

У профільних загонах («загін юних друзів природи», «загін юних 
розвідників» та ін.) переважає один ведучий тип діяльності, один яскраво 
означений напрям. Провідними напрямами діяльності такого РВЗ можуть 
бути пошуковий, спортивний, трудовий, правовий, художньо-естетичний 
тощо. Але в жодному з профільних загонів зміст роботи не повинен бути 
однобічним. Поруч з основним видом діяльності РВЗ дітям пропонується 
брати участь у художній самодіяльності, здійснювати походи, проводити 
тематичні вечори, організовувати цікаві зустрічі. 

Багатопрофільні об’єднання – другий різновид РВЗ. У їх діяльності 
відсутній яскраво означений напрям. Тут в однаковій мірі можуть 
поєднуватись технічна творчість, художня самодіяльність, загальна 
колективна праця, пізнавальна ігрова діяльність тощо. Профільність чи 
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багатопрофільність РВЗ визначається не тільки інтересами дітей, але й 
наявністю матеріально-технічної бази, належною підготовкою педагогів, 
які працюють із загоном. 

 

3. Поняття про планування роботи загону (на зміну, на день, 
особистий план вожатого).  

Уся робота в оздоровчому таборі повинна бути передбачена 
планом. Доцільно, щоб у складанні плану взяли участь діти. Після його 
обговорення в дитячому та педагогічному колективі, він затверджується 
керівництвом у роботі. Але для багатьох вихователів і вожатих таборів, 
особливо молодих, проблема планування – одна з найскладніших. Як 
розпочати, що треба зробити, перш ніж запланувати зміну? Кілька порад 
до цієї проблеми. 

1. Ознайомтеся з методичною літературою з організації роботи з 
дітьми влітку, ознайомтесь з характеристикою вікової групи дітей, з якою 
ви будете працювати. Знання – це перший крок у плануванні. Отже, 
вихователь і вожатий повинні вивчити державні документи з питань 
виховання, ознайомитись з інструктивними матеріалами відповідних 
організацій, з публікаціями в педагогічній пресі про організацію літнього 
відпочинку дітей, підлітків та молоді. Велике значення має і врахування 
визначних дат і свят, що припадають на літній період: «Календаря літа» 
/літніх пам’ятних дат/, святкових традицій табору. 

2. Ознайомтеся з територією ДОТ, навколишньою місцевістю, 
відвідайте бібліотеку, зустріньтесь з керівниками гуртків, фізруком, 
плавруком і весь час задавайте собі запитання: як можна 
використовувати те, що бачили, почули в роботі з дітьми. 

3. Ознайомтеся з планом роботи табору на літо, на конкретну зміну. 
4. Разом з колегою визначте мету й завдання зміни на основі плану 

табору і подумайте, як ви бачите їх вирішення, визначте можливі форми і 
методи. 

5. Потрібно зібрати інформацію про вихованців. Це можна зробити 
різними способами. Під час прийому дітей задавайте їм питання: «Чим 
захоплюєшся?» або ж провести анкети, де будуть запитання: «Чи був 
уже в цьому чи іншому таборі?», «На що сподіваєшся в таборі?», «Що 
тобі сподобалось?», «Якими справами займався в школі?» 
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Планування виховної роботи в дитячому оздоровчому таборі буде 
ефективним, якщо вожатий і вихователь будуть дотримуватись 
методичних вимог: забезпечувати на практиці єдність мети і завдань, 
змісту і форм виховної роботи з дітьми; враховувати своєрідність роботи 
всього колективу табору й загонів; підтримувати ініціативу дітей і 
підлітків. 

Під час планування роботи слід враховувати і календар літа: 
1 червня – Міжнародний день захисту дітей. 
5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 
7 червня – Трійця. 
4 липня – День працівників морського та річного флоту. 
7 липня – Свято Івана Купала. 
11 липня - День рибалки. 
7 серпня – День фізкультурника. 
24 серпня – День незалежності України. 
З метою наочної пропаганди доцільно в літньому оздоровчому 

центрі /таборі/ оформити куточок, який може включити інформацію за 
такими розділами: 

1. За промінцями веселкового літа. (План роботи на зміну). 
2. У раді табору. 
3. Тут живе добро. (Коротка інформація про добрі справи колективу 

та справи кожного). 
4. Світ наших захоплень. (Інформація про роботу гуртків). 
5. Цікавинки звідусіль. (Цікава інформація по матеріалах періодики).  
6.  Вітаємо. (З днем народження, з перемогою в конкурсі тощо). 
У кожному літньому дитячому оздоровчому таборі складаються такі 

плани: перспективний план роботи з дітьми і підлітками на літо, 
календарний план роботи табору і загону на зміну, план-сітка загонових 
справ, план роботи фізрука, план роботи плаврука, плани роботи гуртків 
і секцій, клубів за інтересами дітей, робочі плани загонових вихователів і 
вожатих, методиста, заступника начальника з питань виховної роботи, 
конкретні плани підготовки та проведення найрізноманітніших справ у 
дитячому оздоровчому закладі. Вимоги до плану: 

 суспільно - корисна спрямованість, єдність із сучасністю; 
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 послідовність, конкретність, чіткість і посильність плану для його 
виконання; 

 необхідність конкретних, практичних дитячих справ, які 
підпорядковані визначеній меті; 

 урахування вікових особливостей вихованців. 
Перспективний план роботи складається на всі зміни 

начальником табору разом з методистами, заступником начальника з 
питань виховної роботи та іншими членами педагогічного колективу. Він 
обговорюється й затверджується педагогічною радою оздоровчого 
закладу до заїзду дітей. 

Календарний план роботи складається на одну зміну з 
урахуванням завдань, що зазначені в перспективному плані роботи 
табору, і пропозицій усіх загонів. З метою активізацій дітей і підлітків 
(загонів) рада літнього дитячого оздоровчого центру, наприклад, 
оголошує конкурс на кращі пропозиції в календарний план роботи і 
здійснює розвідку найкорисніших дитячих справ. Після детального 
обговорення цих пропозицій рада центру складає календарний план 
роботи і визначає, який же загін і хто конкретно з членів ради відповідав 
за підготовку й проведення тієї чи іншої дитячої справи. На одну зміну 
бажано планувати не більше 6 загально-табірних справ для всіх загонів, 
оскільки кожна справа вимагає тривалої і ретельної підготовки. 

Календарний план роботи літнього дитячого оздоровчого закладу 
має такі розділи: загальні справи, заходи в загонах, оздоровлення дітей. 
У додатках до календарного плану роботи подається розклад спортивно-
фізкультурних занять, гуртків, секцій, фіксуються дні чергування загонів.  

На основі календарного плану складається план роботи 
оздоровчого закладу на кожну зміну (план-сітка), який розташований на 
видному місці для загального огляду. Календарний план роботи загону 
складається дітьми разом із загоновим вихователем і вожатим на зміну і 
затверджується на зборі загону. Під час його складання необхідно 
врахувати насамперед бажані пропозиції вихованців. А для цього 
необхідно порадитись з ними і з’ясувати їхні інтереси і побажання. Ось 
деякі з форм залучення дітей до планування роботи загону. 

«Скарбничка пропозицій». На видному місці в загоні 
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розташовується великий плакат з конвертом «Бажаємо – пропонуємо», 
куди діти кладуть свої пропозиції. А для того щоб ця справа була більш 
дійовою і стимулювала дітей до прояву творчості та ініціативи, потрібно 
протягом дня випустити декілька «Блискавок» чи зробити повідомлення 
в загоні про бажання і пропозиції, що надійшли вже від дітей. Кількість 
запланованих справ повинна бути посильною для виконання, тобто 
реальною. 

План роботи на день. «Путівка дня» 
Підготовка до дружинних і загонових справ, режимні моменти, 

справи, які увійшли в повсякденне життя оздоровчого закладу (екскурсії, 
прогулянки, купання, зарядка, заняття спортом), фіксуються в «Путівці 
дня» – плани роботи на день, які поділяються за частинами (ранок, день, 
вечір). Залежно від основної справи, що проводиться в загоні, кожен 
день може мати свою назву (День рибалки, День квітів, День Шерлока 
Холмса). 

Календарний план роботи загону потрібно коригувати, якщо інколи 
виникає потреба провести захід, що не планувався, або навпаки 
відмовитися від того заходу, що був раніше запланований. Тому широко 
використовується в дружині планування роботи на наступний день, що 
вносить корективи в «Путівку дня». 

Особистий план роботи вожатого 
У ньому чітко окреслюється з ким із вихованців необхідно 

поспілкуватися, кому допомогти у виконання певних доручень, кому з 
батьків дітей послати листи з приводу гарних вчинків і справ їхніх дітей 
тощо. Тут передбачається, що потрібно зробити особисто вихователю чи 
вожатому для того, щоб краще здійснити план роботи загону. 

Отже, планування виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих 
центрах вимагає певної послідовності, системності та спадкоємності. І як 
уже доведено, це одна з найважливіших умов успішної організації 
літнього відпочинку школярів. Майбутні педагоги-вихователі та вожаті 
повинні керуватися єдиними вимогами до планування виховної роботи, 
тобто складати конкретний план дій, який допомагає сформувати 
тимчасовий добрий, дружній колектив вихованців і дорослих, важливим 
процесом якого є спільне обговорення мети, завдань, спільних справ, які 



26 
 

диктує нам життя, вироблення основних законів взаємодії одне з одним, 
основних норм педагогічного спілкування, розподіл спільних доручень, 
планування такої програми дій, щоб кожен зміг розкрити себе з кращого 
боку, виявити турботу та допомогти у важку хвилину, вміти розділити 
радість успіху. 

До планів виховної роботи обов’язково складається 
«Пояснювальна записка», в якій формулюються виховні завдання роботи 
з загоном. 

Плани робіт яскраво оформляються і знаходяться на видних місцях 
(загонові куточки, центральна територія табору тощо). 

 
4. Форми і методи виховної роботи в ДОТ. 
Серед основних завдань діяльності загонового вожатого значне 

місце займає організація дитячого дозвілля. Така діяльність у літньому 
таборі передбачає змістовний, розвиваючий відпочинок, пізнавальну й 
оздоровчу активність, вільне спілкування тощо. Дитяче дозвілля можна 
організувати лише за умов раціонального поєднання усіх видів 
активності, представлених у привабливій формі з цікавим змістом. Саме 
завдяки змістовності й організованості занять дітей у таборі можна 
досягти успіху в реалізації завдань літнього відпочинку про які 
говорилося вище. Для цього вожатий повинен уміло використовувати 
знання про форми і методи виховної роботи, розуміти специфіку їх 
здійснення в умовах оздоровчого табору. 

Отже, що являє собою форма організації виховної роботи? 
Педагогіка дозвілля розуміє під формою конкретний організаційний 
алгоритм, спосіб організації діяльності та самодіяльності дітей у певний 
проміжок часу за умов доцільного педагогічного керівництва. Успішність 
використання будь-якої форми роботи залежить від декількох факторів: 

по-перше, знання виховних можливостей певної форми; 
по-друге, врахування вікових, індивідуальних особливостей дітей, 

яким пропонується дана форма; 
по-третє, періодизація зміни, матеріально-технічне забезпечення 

закладу. 
Зазвичай, форми організації виховання за кількістю учасників 
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поділяють на: колективно-масові (колектив усього табору, загону); 
групові (ланка, палата, екіпаж); індивідуальні (окремі особи). Проте 
конкретне вираження форм виховної роботи набагато ширше. Серед 
найбільш розповсюджених форм педагогіки дозвілля виділяють: 

1. Різноманітні ігри (рухливі, рольові, на увагу, уяву, фантазію тощо). 
2. Конкурси. 
3. Виховні бесіди, дискусії, диспути тощо. 
4. Колективні творчі справи, колективні ігри. 
5. Психологічні ігри – тренінги. 
6. Спортивні й туристичні змагання. 
7. Екскурсії, походи, рейди тощо. 
8. Гурткова робота. 
З наукової точки зору форма визначає майбутній вигляд загону – 

так звану модель, яка безпосередньо впливає і на виховні завдання , і на 
вибір основних напрямків діяльності загону. Пошук форми (моделі) – це 
пошук загальної справи, яка б об’єднала дітей вашого загону в колектив, 
зробила його життя цікавим і змістовним. Знайти справу, що об’єднує 
всіх дітей можливо. Варто тільки пригадати себе в дитячому віці: що 
було цікавим, важливим, найголовнішим, про що мріялось? І саме ці ідеї 
використати в організації життя дітей свого загону, обрати привабливу 
форму реалізації. 

Якщо модель вашого загону в загальних рисах сформована, варто 
перейти до наступного і, також, не менш важливого – методів виховної 
роботи. Серед великої різноманітності методів сучасної педагогіки під 
час роботи в таборі радимо використовувати такі: 

1. Метод гри – ефективний і могутній. Гра повинна проходити 
через все життя дітей у таборі. Проте найчастіше запам’ятовуються не 
відомі й обмежені в часі , а ігри, вигадані разом з дітьми, ігри – життя на 
всю зміну. 

2. Метод змагання. У дитинстві дух змагання є дуже сильним – 
кожен мріє стати кращім, досягти успіху. Але цей метод має свої вимоги:  

 Учасники змагання повинні мати однакові стартові умови. 
 Змагання повинно мати багато параметрів, критеріїв, які 

дозволяють виділити й підтримати краще, навіть у тих , хто програв чи 
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відстав. Ці критерії повинні бути відомі дітям. 
 Змагання повинно бути спрямоване на виховання 

взаємодопомоги, намагання підтримати слабшого товариша, а не на 
поділ та ворожнечу між дітьми. 

3. Метод доручення. Дати конкретне доручення – це означає 
допомогти кожній дитині перебороти відчуженість, розкритися з різних 
сторін, продемонструвати свої найкращі риси, здібності. Прихована 
педагогічна дія доручення полягає насамперед у залученні до загальної 
справи через конкретний індивідуальний внесок. Особливе значення має 
метод тимчасового доручення для підлітків. 

4. Методи заохочення й покарання. Тільки особистість, яка 
відчуває й бачить реакцію оточуючих людей, суспільства на свої вчинки 
набуває соціального досвіду.  

Заохочувати можна по-різному: словом, звертанням, посмішкою, 
пошепки на вушко, стискаючи руку, оголошуючи доручення... Як 
завгодно, але обов’язково щиро й тепло. У сучасних умовах дедалі 
прагматичнішого життя нехай для ваших вихованців ціннішим і 
вагомішим буде не матеріальна відзнака, (хоча зовсім не заперечуються 
подяки, грамоти, дипломи, позначки, подарунки, призи), а відверте 
душевне тепло. 

Метод покарання. Насамперед, кілька корисних порад.  
 Не поспішай карати дітей. Намагайся не кричати на них – пам’ятай: 

тихий, переконливий голос іноді сильніше за крик. Осуджуючи – не 
ображай, не принижуй. Заборона, найчастіше, – ознака твоєї слабкості, а 
не сили. 

 Не сварися на дітей вранці – сонце буде здаватися їм сірим. Не 
сварися вдень – небо здаватиметься похмурим. Не сварися ввечері – 
зірки й місяць стануть для дітей чорними. Краще, взагалі не сваритися, а 
поділитися своїми переживаннями, почуттями від побаченого чи 
почутого. 

Проте, якщо покарання не можливо уникнути, вожатому слід 
пам’ятати про наступне: 

 покарання повинно підтримуватися більшістю колективу; 
 покарання повинно вичерпувати конфлікт, а не породжувати 
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новий; 
 покарання не повинно принижувати гідність дитини; 
 покарання завжди індивідуальне і повинно відповідати вчинку. 
Будьте щасливими вожатим, адже тільки щасливі вожаті можуть 

виховати щасливих дітей! 
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Поляничко А.О. 

викладач кафедри соціальної педагогіки 
 

Секція «Особливості організації соціально-педагогічної 

роботи з вихованцями шкіл-інтернатів в умовах дитячого 

оздоровчого закладу» 
 

Мета: ознайомити студентів з проблемами особистісного розвитку 
вихованців державних закладів опіки; визначити особливості організації 
соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, в умовах дитячого оздоровчого закладу.  

ПЛАН 
1. Негативні аспекти розвитку та становлення особистості дитини в 

державних закладах опіки.  
2. Особливості організації соціально-педагогічної діяльності з  

дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, в 
умовах дитячого оздоровчого закладу.  

3. Додатки.  
4. Рекомендована література. 
 

Практична частина заняття передбачає проведення  
соціально-педагогічного тренінгу «Аліса у Задзеркаллі», яке спрямоване 
на формування у вихованців шкіл-інтернатів адекватної самооцінки, 
толерантності, емпатії, позитивного ставлення до себе та оточуючих, 
формування навичок конструктивної взаємодії. 

 

1. Негативні аспекти розвитку та становлення особистості 
дитини в державних закладах опіки.  

Кожного року улюбленим місцем літнього відпочинку вихованців 
державних закладів опіки стає дитячий оздоровчий табір. Саме тут діти, 
які з різних причин залишились без батьківської опіки, відволікаються від 
сімейних негараздів, щоденних навчальних проблем, набираються сил і 
здоров’я, знаходять нових друзів. 

Однак процес адаптації та інтеграції цієї категорії дітей у нове 
середовище протікає не завжди благополучно, оскільки виховання у 
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специфічних умовах «закритого» інтернатного закладу залишає свій 
негативний відбиток на формуванні свідомості, характеру, поведінки 
дитини, що має взаємозворотній зв’язок із субкультурою життя в 
сирітській установі, яка суттєво відрізняється від тієї, що формується в 
сімейному оточенні. Як результат, дитина з інтернату не бажає 
дотримуватись режиму, конфліктує з вихователем та вожатим, не може 
знайти спільної мови з іншими дітьми, які прибули на відпочинок. 

Усе зазначене доводить необхідність врахування педагогічним 
колективом оздоровчого табору в своїй роботі специфіки розвитку 
дитини, позбавленої батьківської опіки.  

Головним чинником, що впливає на формування особистості 
осиротілої дитини є сімейна депривація, яка виникає в результаті 
позбавлення дитини можливості зростати в інтимній атмосфері 
родинного оточення. На сімейну депривацію накладається й депривація, 
сформована інтернатним закладом (закладова депривація), що в 
кінцевому результаті призводить до соціальної депривованості дитини. 

Соціальна депривація – це комплекс негативних властивостей та 
якостей, яких набуває дитина в результаті одночасної дії двох факторів: 
позбавлення родини та виховання в умовах інтернатного закладу, 
внаслідок чого процес соціалізації дитини-сироти має деструктивний 
характер.  

Проявляється соціальна депривація наступним чином: 
● у вихованців шкіл-інтернатів спостерігаються серйозні проблеми у 

сфері спілкування та взаємодії з оточуючими; для них характерна 
реакція «емоційного відторгнення», яка проявляється в егоїзмі, невмінні 
чути іншого, здатності реагувати лише на крик, відсутності чуйності, 
поваги до старших;  

● індекс самостійності в дітей із шкіл-інтернатів у 2 рази нижчий, а 
індекс агресивності в 1,5 рази вищий, ніж в однолітків з сім’ї; 

● процес формування особистості дитини-сироти як унікального 
феномена в інтернаті ускладнюється, а іноді й унеможливлюється;  

● поведінка вихованців інтернатного закладу вирізняється 
конфліктністю, грубістю, недовірою, що є наслідком впливу минулого 
негативного досвіду;  
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● прагнення у визнанні, потреба в самовираженні задовольняється 
через порушення дисципліни та асоціальну поведінку, фізичну силу;  

● діти неспроможні протидіяти негативному соціальному впливу;  
● для них характерно відчуття соціальної відчуженості, нехтування 

як особистістю соціумом тощо.  
 

2. Особливості організації соціально-педагогічної діяльності з 
дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, 
в умовах дитячого оздоровчого закладу. 

Визначаючи специфіку соціально-педагогічної діяльності з 
вихованцями школи-інтернату в умовах дитячого оздоровчого табору, 
зазначимо, що її зміст має ґрунтуватися на теорії соціальної компетенції, 
основна ідея якої полягає в тому, що поганих дітей не буває. Усі діти 
мають як позитивні, так і негативні риси. Звідси головне завдання 
вихователя і вожатого, які працюють з дітьми-сиротами, – знайти в них 
позитивне і, спираючись на це, допомогти вихованцеві побачити 
можливості для зміни на краще. 

Важливу роль у реалізації головного завдання відіграють такі 
виховні заходи, які мають соціально-моральне спрямування, оскільки в 
процесі їх вирішення необхідно:  

● здійснювати оціночний вибір способу дій; 
● обґрунтовувати або заперечувати різні оцінки одного явища, 

події; 
● вміти висловлювати власні судження, міркування, відстоювати 

особисту точку зору, використовуючи свої знання, досвід, переконання, 
обґрунтувавши мотиви діяльності тощо.  

Тобто змістовий аспект соціально-педагогічної діяльності з 
вихованцями школи-інтернату має передбачати: 

● аналіз навколишньої дійсності; 
● прогнозування морально-раціонального удосконалення життєвих 

обставин; 
● програмування перетворюючої життєдіяльності; 
● контроль перетворень життєвих обставин і самоконтроль; 
● регуляцію перетворюючої діяльності й саморегуляцію. 
З огляду на зазначене, вихователю й вожатому необхідно вміти 
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обирати такі форми і методи роботи з дітьми-сиротам, які б ґрунтувалися 
на активній взаємодії та партнерській співпраці з іншими дітьми, які 
прибули на відпочинок. 

Ефективними методами і прийомами соціально-педагогічної 
роботи, які забезпечують активізацію позиції дитини-сироти в процесі 
особистісного становлення є: 

● формулювання та розв’язання соціально-моральних задач, які 
мобілізують дітей на пізнавальну діяльність, пов’язану з аналізом, 
встановленням причинно-наслідкових зв’язків, систематизації, 
узагальнення; 

● створення ситуацій, які вимагають зіставлення життєвих уявлень 
цих дітей з реальною дійсністю; 

● розробка власних життєвих планів і перспектив; планування 
власного життя тощо; 

● організація пізнавальних завдань і проблем, які спонукають дітей 
до висловлення особистого ставлення й вимагають від них необхідності 
та вміння робити самостійні обґрунтовані висновки щодо власної 
поведінки; 

● розгляд альтернативних напрямів розв’язання конкретної 
проблеми з необхідністю самостійного вибору оптимального рішення; 

● використання елементів гри, дискусії, які спонукають дітей-сиріт 
до застосування здобутих знань, сформованих умінь і навичок для 
відстоювання власних поглядів і переконань тощо. 

Зазначене вище доводить, що в роботі з вихованцями інтернату в 
умовах літнього оздоровчого закладу найбільш ефективними є наступні 
методи:  

1. Педагогічні методи (формування свідомості, організації та 
стимулювання діяльності, самовиховання).  

2. Психологічні методи (психодіагностика, психотерапія, 
психокорекція, психологічне консультування). 

3. Соціологічні методи (спостереження, опитування, аналіз 
документів, біографічний метод, експертна оцінка). 

4. Соціальної роботи (аналіз соціуму, метод «рівний-рівному»). 
Педагогічні методи спрямовані, насамперед, на формування 
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певних понять, оціночних суджень, світогляду особистості вихованців  
школи-інтернату; на формування та закріплення позитивного досвіду 
поведінки, відносин, дій та вчинків, а також на стимулювання особистості 
дитини-сироти до покращення чи зміни своєї поведінки, розвитку 
мотивації на соціально значущі способи та види діяльності. Найбільш 
дієвими серед них є переконання як засіб впливу на раціональну сферу 
особистості за допомогою логічно аргументованої інформації з метою 
підсилення та зміни поглядів, установок, оцінок в об’єкта впливу; 
навіювання як спосіб впливу на особистість, заснований на 
некритичному сприйманні інформації об’єктом впливу; приклад як метод 
виховання, що ґрунтується на свідомому відтворенні особистістю певних 
способів поведінки. Саме останній, на наш погляд, є провідним, тому і 
набув поширення серед вихованців інтернату. Суттєвою відмінністю 
навіювання від переконання є його спрямованість не на логіку та розум, 
здатність мислити та розмірковувати, а на емоції особистості, її 
готовність отримати готові інструкції до дії. Особливо важливими в роботі 
з вихованцями інтернату є методи самовиховання, які сприяють свідомій 
зміні особистості у відповідності до суспільних вимог та особистісного 
плану самовдосконалення.  

Серед психологічних методів є такі:  
– тестування – метод психологічної діагностики, провідним 

організаційним моментом якого є застосування стандартизованих 
запитань та завдань, що мають певну шкалу значень. Цей метод 
дозволяє встановити рівень розвитку в дітей-сиріт необхідних навичок, 
знань, особистісних характеристик тощо; 

– психодрама – як метод групової психотерапії, в якій 
використовується рольова гра, під час якої створюються необхідні умови 
для спонтанного вираження дитиною почуттів, що пов’язані з важливими 
для неї проблемами; переосмислення власних проблем і конфліктів, 
подолання неконструктивних поведінкових стереотипів та способів 
емоційної реакції, формування адекватних прийомів поведінки тощо; 

– ігрова терапія – як метод корекції емоційних і поведінкових 
розладів у дітей-сиріт шляхом залучення їх до різноманітних ігрових 
ситуацій. У процесі гри вожатий або вихователь повинні спостерігати за 
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поведінкою дитини, що дає певний діагностичний матеріал для того, щоб 
запропонувати їй таку гру та роль у ній, яка допоможе усвідомити 
негативні аспекти своєї поведінки чи сформувати ті навички соціальної 
взаємодії, які є відсутніми або малорозвиненими; 

 арттерапія – метод впливу на психоемоційний та фізичний стан 
дитини з інтернату за допомогою різних видів мистецтва (малювання, 
живопис, музика тощо). Заняття різними видами художньої діяльності 
сприяють психологічному розвантаженню, розвитку креативності та 
індивідуальності особистості дитини, покращенню її самовідчуттів. 
Групові заняття з арттерапії сприяють формуванню навичок спілкування 
між дітьми з інтернату та родин, що, в свою чергу, полегшує їх соціальну 
адаптацію в різних мікросоціумах. 

Ще одним з методів психологічного впливу, який слід 
використовувати в процесі групової взаємодії, є соціально-психологічний 
тренінг. Дієвість цього методу вбачаємо в тому, що головна відмінність  
соціально-психологічного тренінгу від інших групових форм психокорекції 
полягає не в засвоєнні зростаючою особистістю готових знань і прийомів, 
а в їх самостійному виробленні шляхом активної участі в процесі 
групової взаємодії. 

Важливу роль у процесі подолання наслідків соціальної 
депривованості вихованців школи-інтернату відіграють також і 
соціологічні методи. Так, наприклад, спостереження як один з 
емпіричних методів дослідження, що полягає в безпосередньому та 
цілеспрямованому сприйнятті оточуючої дійсності, здебільшого 
використовується для збору інформації про поведінку конкретної дитини 
в конкретній ситуації. За допомогою опитування можна одержати 
інформацію про суб’єктивний світ дітей-сиріт, їх нахили, судження, 
мотиви поведінки, їх діяльність. З цією ж метою можна застосовувати 
інтерв’ю, які слід проводити у формі бесіди за чітко визначеним планом. 

Ефективним методом подолання наслідків деприваційних умов 
розвитку вихованців інтернату під час перебування в таборі відпочинку, 
на нашу думку, є метод соціальної роботи «рівний-рівному», оскільки це 
спосіб надання та поширення достовірної інформації шляхом 
довірливого спілкування ровесників у межах організованої (акції, 
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тренінги) та неформальної соціальної роботи (спонтанне спілкування). 
Використання зазначених прийомів і методів є дієвим і необхідним 

у роботі з вихованцями школи-інтернату, адже вони сприяють 
формуванню особистості дитини-сироти, стимулюють внутрішню її 
активність, самопізнання, саморозвиток. 

Вважливими методичними принципами організації  
соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в умовах оздоровчого 
табору є такі: 

1. Принцип творчої та активної діяльності й самостійності, які 
сприяють розкриттю творчих сил дітей-сиріт, їх самостійності в пошуку 
істини шляхом залучення до різних видів творчої активної діяльності, до 
вирішення соціально-моральних задач.  

2. Принцип гуманізації взаємин педагогів оздоровчого табору і 
вихованців школи-інтернату, відповідно до якого виховання дитини-
сироти реалізовується через її незалежність, свободу та сприйняття 
дорослими її особистості як вищої життєвої цінності; визнання права на 
соціальний захист, на розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, 
на самореалізацію сутнісних особистісних сил, соціальну активність. 

3. Принцип демократизації, який передбачає усунення 
авторитарного стилю в організації виховання, утвердження таких форм і 
методів організації виховного процесу під час літнього відпочинку, які 
сприяли б формуванню демократичної культури особистості дитини-
сироти. 

4. Принцип індивідуалізації та диференціації виховної діяльності, 
який передбачає обов’язкове врахування індивідуальних і вікових 
особливостей фізичного, соціального, духовного і психологічного 
розвитку вихованців школи-інтернату, їх активності та життєвої позиції, 
рівня розвитку світогляду.  

5. Принцип психологізації виховання за своєю сутністю вимагає 
формування соціальної активності дитини-сироти, її гуманістичної 
спрямованості, реалізації її потенційних можливостей.  

6. Принцип урахування пізнавальних інтересів і духовних потреб 
дітей з школи-інтернату, який дозволяє коригувати виховний процес в 
оздоровчому таборі, оскільки вивчаються інтереси та потреби сучасної 
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дитини-сироти, і на цій основі готуються змістовий матеріал і практичні 
завдання виховних заходів. 

Узагальнюючи зазначене вище, можемо зробити висновок, що 
відпочинок і оздоровлення вихованців державних закладів опіки в 
сучасних умовах можна розглядати не тільки як комплекс спеціальних 
заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного 
характеру, спрямованих на поліпшення фізичного і психічного здоров’я 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а і як один із 
дієвих шляхів подолання соціальної депривованості дітей даної категорії.  

 

3. Додатки. 
Наводимо приклад заняття «Аліса в Задзеркаллі», яке може 

провести вожатий з вихованцями школи-інтернату та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування. Мета даного заняття − 
формування в дітей адекватної самооцінки, толерантності, емпатії, 
позитивного ставлення до себе та оточуючих, формування вміння 
домовлятися; показати можливості спілкування як засобу врегулювання 
конфліктів і налагодження стосунків, здійснення спільної діяльності, що, 
в свою чергу, сприяє руйнуванню стереотипів сприйняття й поведінки.  

Заняття розраховане на 3 години з перервами між вправами; 
оптимальна кількість учасників – 15 осіб.  

Зміст заняття: 
1. Представлення тренера. 
2. Правила. Очікування. 
3. Знайомство учасників. Вправа «Павутиння». 
4. Вправа «Живі руки». 
5. Вправа «Образи». 
6. Міні лекція «Толерантність». 
7. Вправа «Чарівна лавка». 
8. Групове малювання. 
9. Завершення заняття. Вправа «Валіза в дорогу». 
Правила групового заняття: 
1. Пунктуальність. 
2. Добровільність. 
3. Персоніфікація. 
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4. Доброзичливість. 
5. Один говорить – усі слухають. 
6. Обговорювати дію, а не особу. 

Знайомство учасників 
Мета: познайомитися учасникам групи в нестандартний спосіб; 

активізувати сумісну діяльність, визначити взаємозв’язки всередині 
групи. 

Хід: учасники сидять або стоять у колі близько один до одного. 
Ведучий тренер (ВТ): «У кожного з вас є можливість назвати своє 

ім’я та щось розповісти про себе, наприклад, чим ви полюбляєте 
займатися, ваш улюблений фільм тощо. Подумайте, що б ви хотіли 
розповісти про себе». 

Починає ВТ, він бере клубок ниток, і розповівши щось про себе, 
тримає вільний кінець нитки у руці та кидає клубок будь-кому в групі. 
Після закінчення знайомства всі опиняються «в павутинні». Потім 
павутина розплутується. Кожен учасник повертає клубок попередньому 
учаснику, називаючи його ім’я, доки клубок не повернеться до ВТ. (У 
процесі розплутування нитка може заплутатися. Таку ситуацію можна 
прокоментувати з гумором – сказавши, що члени групи вже тісно зв’язані 
між собою). 

Обговорення: Чому ми сплели таку павутину? Що ви відчували під 
час вправи? Чия розповідь вас зацікавила.? Чи важко було говорити про 
себе, чому? 

«Живі руки» 
Мета: у невербальний спосіб проявити відчуття суперництва або 

відчуття близькості; допомагає осмислити учасниками групи свої 
відчуття, поглибити взаємну довіру. 

Хід: Розбитися на пари, зайняти найзручніше місце в кімнаті. У 
кожній парі один з партнерів починає вправу як ведучий, а другий – той, 
який повторює. Потім учасники міняються місцями. Стати один проти 
одного. Долонями вперед (між долонями партерів приблизно 2-3 см.). 
Ведучий робить спонтанні рухи руками, а інший учасник дзеркально 
повторює їх – виходить нібито уявний «танок» долонею. Через 7 хвилин 
партнери міняються ролями. 
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Обговорення: Чи легко було вам бути ведучим? Які труднощі 
виникали під час «танка»? Що ви відчували під час вправи? Чи подібні ці 
відчуття та поведінка тому, як ви живете зараз? 

«Образи» 
Мета: дати можливість відчути емоції, що виникають в учасників 

під час спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів. 
Хід: озирніться навколо себе, подивіться на учасників групи та 

спробуйте уявити, хто як плаче. Скажіть кого легко уявити як він 
виглядає розгубленим; як хитрує; як ображається; коли він є королем, що 
сидить на троні; романтичним героєм (героїнею). Під час називання 
тренером образу група називає того чи іншого учасника. 

Обговорення: Що залежало від уяви, а що від особистості того, хто 
був образом? Про що можна сказати, якщо одну людину можна легко 
побачити в певному образі, а іншу важко? Якими були ваші відчуття під 
час вправи? 

Толерантність ( інформаційне повідомлення) 
Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 столітті. У своєму 

«Трактаті про віротерпимість» французький філософ Вольтер писав, що 
«безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про 
певні предмети. Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, 
тому що залежить від історичного досвіду народів. 

В англійців толерантність розуміється як готовність і здатність без 
протесту сприйняти особистість, у французів − як певна свобода іншого, 
його думок, поведінки, політичних і релігійних поглядів. У китайській мові 
толерантний означає дозволяти великодушність у відношенні до інших. В 
арабському світі толерантність − прощення, терпимість, співчуття 
іншому. Зараз толерантність розуміється як повага і визнання рівності, 
відмова від домінування та насилля, визнання прав інших на свої думки 
та погляди. Толерантність має на меті прийняття інших такими, якими 
вони є і взаємодію з ними на основі згоди. Поділ людей на толерантних 
або інтолерантних є досить умовним. Кожна людина в своєму житті 
здійснює як толерантні, так й інтолерантні вчинки. Але здатність 
поводити себе толерантно може стати особистісною рисою, а відтак – 
забезпечити успіх у спілкуванні. Толерантні люди більше знають про свої 
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недоліки та переваги; критично ставляться до себе і не прагнуть в усіх 
бідах звинувачувати інших; не перекладають відповідальність на інших. 
Почуття гумору і здатність посміятись над своїми слабкими сторонами є 
особливими рисами толерантної людини. Така людина не потребує 
домінувати та зверхньо ставитися до інших. Толерантна особистість знає 
і правильно оцінює себе; її добре ставлення до себе співіснує з 
позитивним та доброзичливим ставленням до інших. 

Чарівна лавка 
Мета: зосередження уваги на уявленні про себе, свої особливості, 

обмірковуванні того, що хотілося б у собі змінити; допомагає 
замислитися над життєвими цінностями. 

Хід: Тренер: «Я хочу запропонувати вам можливість подивитися на 
себе з боку інших. Влаштуйтеся зручно, розслабтеся. Уявіть, що ви 
йдете вузькою стежкою через ліс; озирніться навкруги, темно чи світло, 
ясно у вашому лісі? Які звуки ви чуєте? Що ви відчуваєте? Раптово 
стежка повертає до старого будинку. Вам стає цікаво і ви заходите 
всередину. Ви бачите полиці, ящики; скрізь стоять склянки, короби. Це 
стара лавка, до того ж чарівна. Тепер уявіть, що я − продавець цієї 
лавки. Вітаю вас! Тут ви можете придбати щось, але не речі, а риси 
характеру, здібності − все, що забажаєте. Але є одне правило: за кожну 
рису, ваше бажання, ви маєте віддати щось, іншу рису або ж від чогось 
відмовитися. Той, хто бажає придбати щось у чарівній лавці, може 
озватися і сказати, що він хоче придбати». 

Варіант 1. Я питаю: «Що ти віддаси за це?», учасник має вирішити, 
що це буде. Обмін відбудеться, якщо хтось з групи захоче придбати цю 
рису, здібність, вміння тощо, або ж мені, хазяйці лавки, здаватиметься, 
що обмін є рівноцінним, сподобається ця здатність, вміння. Потім 
підходить другий учасник групи. 

Варіант 2. Після того, як хтось озветься і буде «клієнтом» лавки, 
тренер – «хазяїн» проводить міні роботу в терапевтичному руслі 
відносно життєвих цінностей. 

Групове малювання 
Мета: ця вправа дозволяє кожному в групі зробити свій внесок у 

створення малюнка; дозволяє виявити взаємовідносини в групі та вплив 
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одних учасників на індивідуальний досвід інших. 
Хід: кожен учасник бере аркуш паперу та кольорові олівці, всі 

сідають колом. Кожен починає малювати те, що вважає за потрібне. За 
сигналом тренера (приблизно 5 хвилин) усі передають свої малюнки, які 
вони розпочали ліворуч та отримують інші малюнки від сусіда праворуч. 
Після цього кожен продовжує отриманий малюнок, ніби це його власний, 
вносячи у нього які завгодно зміни та доповнення. За наступним 
сигналом (5 хвилин) малюнки знову передають вліво та отримують від 
учасника справа і доповнюють їх. Так продовжується доки кожен не 
отримає малюнок, який почав. Учасникам пропонується усвідомити 
відчуття, що виникають у них, коли вони сприймають як було 
продовжено те, що вони почали. Кожен може залишити чи змінити 
намальоване іншими. 

Обговорення: Які враження з’явились у вас від «нового» вигляду 
вашого задуму? Чи легко було вам малювати у такому швидкому ритмі 
чужі картини? Як ви відчували себе під час малювання? 

Валіза в дорогу 
Мета: завершення заняття, підведення підсумку. 
Хід: Тренер: «Наша робота добігає кінця. Ми будемо зустрічатися, 

але не будемо більше збиратися тут нашою групою. Ми провели тут 
багато часу, багато дізналися один про одного. Зараз ми для кожного 
зберемо «валізу» − зберемо якості та особливості, що виявилися на 
занятті. Кожен з нас буде виходити на середину кімнати, а решта на 
аркушах паперу напишуть, що подобається в цій людині, а що бажано 
було б змінити». 

Тренер збирає ці аркуші в учасників і складає їх у конверти, після 
закінчення, коли кожному напишуть побажання та зауваження, він 
роздасть конверти − «валізи». 

Тренер: «Ми добре попрацювали, давайте поаплодуємо один 
одному». 

 

4. Рекомендована література. 
1. Артюшкіна Л. М., Поляничко А. О. Сирітство в Україні як соціально-

педагогічна проблема (соціально-правовий аспект): Монографія / 
Л. М. Артюшкіна, А.О. Поляничко. – Суми : СумДПУ, 2002. – 268 с. 
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2. Дементьева И. Социальная адаптация детей-сирот / И. Дементьева // 
Социальная педагогика. – 2003. – № 2. – С. 64–73. 

3. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка:  
Навчально-методичний посібник в 2-х книгах. – К. : Міленіум, 2005. – 286 с. 

4. Методичні рекомендації для соціальних працівників щодо соціального 
супроводу випускників соціальних закладів / Т. В. Бондаренко, О. В. 
Вакуленко, Н. М. Комарова. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 168 с. 

5. Олиференко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей 
группы риска: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева. – М. : Академия, 2002. – 
256 с.  

6. Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротства. 2-е изд. / 
А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых – СПб. : Питер, 2005. – 400 с. 

7. Соціальна педагогіка. Підручник. / За редакцією професора 
Капської А. Й. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с. 

8. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в 
Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського 
піклування / Авт. кол. Л. С. Волинець, Н. М. Комарова та ін. – К. : Видавництво, 
1998. – 120 с.  

 
 

Михайленко Н.А. 

викладач кафедри педагогіки 
 

Секція «Ігрова діяльність у дитячих оздоровчих 

закладах» 
 

Мета: розкрити розвиваючий, навчаючий та виховуючий потенціал 
ігрової діяльності; ознайомити студентів з особливостями ігрової 
діяльності з підлітками та дітьми середнього шкільного віку в умовах 
ДОТ; розширити діапазон творчих можливостей студентів в процесі 
ігрового моделювання. 

ПЛАН 
1. Гра – життєтворчість дитини. Соціальне і психолого-педагогічне 

значення гри. 
2. Специфіка ігрової діяльності в умовах дитячого оздоровчого 

табору. 
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3. Класифікація ігор. 
4. Практичні рекомендації з проведення ігор. 
5. Рекомендована література. 
 
1. Гра – життєтворчість дитини. Соціальне і психолого-

педагогічне значення гри. 
Одна з найважливіших сфер життєдіяльності дитини, підлітка – це 

гра. За її допомогою діти пізнають світ та беруть участь у навколишньому 
житті. Недаремно гру називають королевою дитинства. Без гри і 
романтики дітям жити нецікаво. Гра завжди виступає одночасно немовби 
в двох часових вимірах: у теперішньому і в майбутньому. З одного боку, 
вона дарує щохвилинну радість, є задоволенням актуальних 
невідкладних потреб, з другого – спрямована в майбутнє, оскільки в ній 
формуються чи закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні 
особистості для виконання соціальних, творчих функцій у майбутньому.  

Гра – це творчість, гра – це праця. У процесі гри в дітей 
виробляється навичка зосереджуватись, мислити самостійно, розвивати 
увагу, прагнути до знань. Захопившись грою, діти не помічають, що 
навчаються: пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в 
надзвичайних ситуаціях, доповнюють свою уяву, розвивають фантазію. 
Навіть найпасивніші діти включаються до гри з великим бажанням, 
докладаючи всіх зусиль, щоб не підвести товаришів у грі. У руках 
вихователя, вожатого вона стає інструментом виховання, що дає змогу 
повніше враховувати вікові особливості дітей та підлітків, розвивати 
ініціативу і самодіяльність, створювати атмосферу свободи, творчої 
розкутості в колективі та умови для саморозвитку. 

Гра допомагає дитині позбутися тягаря самотності, збуджує стимул 
до дій, зміцнює імунітет. У колі гри, дитина знаходить друзів, відчуває 
дотик дружніх рук, має реальну змогу скинути зайве напруження і вийти 
зі стресового стану. Дуже часто адаптація до нових умов призводить до 
комплексів у людини, не говорячи вже про дітей будь-якого віку. Для них 
такі фактори, як нове місце знаходження, новий колектив, нові 
знайомства, нові режимні моменти, новий простір дій, незвичайні 
ситуації, – можуть гальмувати процес адаптації і викликати певні 
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комплекси. У цьому разі гра, як ніяка інша форма впливу на дитину, 
допоможе вихователю, вожатому зняти закомплексованість дитини і 
прискорити адаптаційний перехід і зробити його легким. 

Дитячий колектив – це дуже складний організм, який живе і 
розвивається за своїми законами, на яких ми, дорослі, не завжди добре 
розуміємося. Те, що для дитини стає великою образою, для нас, 
дорослих, не варто уваги. Але дитяча образа, якщо її відразу не виявити, 
може поширюватися і викликати такий дискомфорт у душі дитини, що 
може порушити ще слабкий баланс її моральних життєвих позицій. 

І тут на допомогу педагогу знову-таки приходить гра. Вона нівелює 
дитячі моральні образи, допомагає побачити їх крізь призму випадкових 
помилок поведінки того, хто образив. Гра може скорегувати моральні 
життєві принципи дитини і цим підвищити її життєву комфортність, що 
вкрай необхідно для створення доброго самопочуття. 

Гра, особливо в умовах дитячого табору, надає дитині великого 
простору для розвитку її потенційних можливостей, творчої особистості, 
спрямовує її на позиції самоствердження. 

Цікаво, що діти інстинктивно тягнуться до гри, щоб зняти напругу, 
побоювання, втому, нерішучість. Яскравим прикладом цьому є всі ці 
стихійні «кричалки», «вопилки», «страшилки», які ми часом сприймаємо 
за чергове порушення дисципліни, а не за «сеанс» лікувальної 
самоігротерапії. Дитині треба допомагати, якщо долучитись до цього 
«cеансу», а не гримати на неї. Ось чому, в педагогічному арсеналі 
кожного, хто має справу з дітьми, повинно знаходитися безліч 
«визволяючих» ігор – скоромовок, гумористичних загадок, мімічних ігор, 
веселих бліц-конкурсів. 

 

2. Специфіка ігрової діяльності в умовах дитячого 
оздоровчого табору. 

Гра за своєю природою багатофункціональна. Тільки вміле 
використання гри приносить користь. Гра активізує дитину, захоплює 
своїм темпераментом, пробуджує духовний світ, породжує творчу думку, 
впевненість, самостійність, гра об’єднує колектив. Але необхідно 
пам’ятати про деякі «підводні рифи» під час організації та проведення 
ігрової діяльності. 
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а) Гра діє на дитину як сильний збуджуючий засіб. Але емоційне 
перевантаження, так як і слабке емоційне напруження, діє негативно. У 
першому випадку діти не будуть відчувати радість, тому що вражень 
буде занадто багато. У другому – якщо чекати від гри сильних, нових 
відчуттів, емоційного сплеску і не одержати цього, вони будуть відчувати 
незадоволеність грою. Завдання організатора гри – згідно з метою 
підібрати відповідну ігрову форму і намагатися розрахувати «дозу» 
емоцій. 

б) Небажане механічне повторення ігрових ситуацій для дитячого 
колективу, адже в цьому випадку гра втрачає свою емоційну силу. 
Змінюйте, експериментуйте, творіть! 

в) Організатор гри повинен задавати тон в стосунках між дітьми, які 
грають, використовуючи умовну ігрову термінологію.  

г) Усі засоби педагогічного впливу на дітей – вимоги, заохочення, 
покарання. – організатор гри повинен здійснювати в ігровій формі. 

д) Виховна робота будується за принципами добровільної участі 
дітей у різних справах, у вільному виборі ними занять. Це передбачає 
створення педагогами варіативних програм діяльності. 

Якщо ви – організатор будь-якої конкурсної програми, то вам стане 
в пригоді список організаційних питань, які необхідно буде розв’язати 
після того, як визначена назва конкурсу: 

1. Учасники. 
2. Завдання. 
3. Критерії. 
4. Журі.  
5. Призи. 

6. Ведучий. 
7. Реквізит. 
8. Техніка. 
9. Приміщення. 
10. Глядачі. 

Усі ці організаційні моменти рівноцінні по своїй значущості і 
вимагають від організатора уваги та ретельності під час підготовки. 

 

3. Класифікація ігор. 
Мета, способи, місце проведення ігор дуже різноманітні, вони 

різняться між собою за змістом та методикою проведення. Важливим 
моментом роботи з іграми є обізнаність із їх структурою. Кожна гра має 
певну мету, яка вказує напрям розвитку дитини (сенсорний, фізичний, 
соціальний, інтелектуальний, емоційний); ситуацію гри, що включає 
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місце, атрибути, статевий та віковий склад учасників; правила (або хід) 
гри. Усвідомити структуру й функції гри допомагають класифікації ігор, 
яких існує чимало, але практичний характер мають дві: за мотиваційними 
і за змістово-процесуальними критеріями. 

Перша з них акцентує увагу на об’єктах впливу гри і поділяє їх на: 
психочуттєві (сенсорні), які сприяють розвитку гостроти сприймання, 
мислення і пізнання навколишнього світу, що є основою для набуття 
знань, умінь; рухові – здійснюють тілесний розвиток дитини, формують 
такі необхідні якості, як спритність, гнучкість, силу, швидкість, 
координацію рухів; соціальні – сприяють соціалізації дитини в процесі 
спілкування, виконанню необхідних правил, вироблення моральних рис; 
розважальні – сприяють відпочинку, емоційному задоволенню, 
естетичній насолоді. 

Друга класифікація базується на змісті й способах здійснення ігор і 
включає такі їх види: рухливі, малорухливі, інтелектуальні, музичні, 
сюжетно-рольові, забави, атракціони, конкурси тощо. 

Обидві класифікації ігор співвідносяться між собою і назви груп, до 
яких одночасно мають приналежність ігри, допомагають у розумінні 
мотиваційного, змістового й процесуального аспектів гри. Наприклад, 
реалізація функцій соціальних ігор, може здійснюватись через рухливі, 
музичні, сюжетно-рольові, конкурсні ігри. 

Але зупинимося спочатку на розважальних іграх, які повинні в 
першу чергу продукувати хороший, радісний настрій, емоційне 
розвантаження і насолоду. До таких ігор відносять рухливі ігри – 
естафети, музичні, зокрема хороводи, кричалки, ритмівки, ігри-жарти, 
фокуси, забави, атракціони, конкурси. Розважальності цим іграм надають 
емоційна підготовка безпосередніх учасників і глядачів, необхідність 
імпровізації, весела ритмічна музика, хаотичні і помилкові рухи учасників 
конкурсів, неочікуваність пропозицій ведучого, його гумор та вдалі 
коментарі. Особливо цікавими в цьому плані є конкурси, які можуть бути 
індивідуальними і груповими. Наявність команд надає конкурсам більшої 
загальності, а взаємодія учасників у невеликому колективі створює 
додаткові розважальні моменти.  

Цікавим видом конкурсів є творчі конкурси. Вони відрізняються від 
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попередніх тим, що вимагають від учасників продемонструвати наявні в 
них фантазію, уяву, ерудицію, інтелект. Творчі конкурси побудовані на 
ефекті поєднання реально існуючих речей, явищ, понять з вигаданими 
обставинами, здавалось би, несумісними пропозиціями. Наприклад, 
створити гімн любителів запізнюватись на лінійку, скласти оду бантикам, 
переробити дитячу казку «Коза-дереза» на бойовик, поставити кліп на 
певну естрадну чи народну пісню. Таким конкурсам краще надавати 
колективного характеру, оскільки творча фантазія успішно проявляється 
в розумовій співдружності. Дані конкурси стимулюють творчість і 
винахідливість дітей, позбавляють їх можливості копіювати колись 
бачене. 

Помітну роль в організації розваг відіграють музичні ігри. Вони 
повинні бути нескладними, одноголосими, доступними всім. Мелодії 
мають бути короткими, яскравими, легкими для запам’ятовування, 
фразової побудови із застосуванням репризних повторень, а текст пісень – 
близький дітям світовідчуттям, зрозумілим і доступним, з тонким 
гумором,образним змістом. Відомі мелодії приваблюють дітей і можуть 
бути камертоном настрою початку масового заходу. 

Особливу категорію розважальних ігор являють собою ігри-жарти, 
фокуси. Вони вимагають впевненої поведінки ведучого, переконливості 
рухів і дій, що досягається певними тренуваннями. Показувати фокуси 
потрібно так, щоб приносити дітям максимум задоволення. Виконавець 
фокусів повинен мати незвичайний одяг чи окремі незвичні його деталі- 
капелюх, краватка, окуляри тощо, незвичне ім’я, наприклад – Бон-Бад, 
Гоп-Заде-Паша, декілька заклинань різного змісту, на зразок «шурум-
бурум», «фокус-покус-морокус», «абра-ка-дабра-мра-кабра». Фокуси, 
ігри-жарти, частина музичних ігор використовуються під час 
розважальних програм для заповнення пауз між конкурсами для зміни 
видів діяльності, для зняття втоми. 

Психологічні ігри навчають дітей ідентифікувати прояви різних 
емоцій, як власні так і оточуючих людей. Ці ігри виховують емоційну 
культуру, уміння гальмувати, або навпаки виразно проявляти свій інтерес, 
радість, здивування, образу, гнів за допомогою міміки, жестів, слів. 

Популярні також словесні ігри з перекручуваням слів (на зразок 
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зіпсованого телефону), з певними словесними заборонами, де за 
помилки потрібно платити фантами, асоціативні, коли за відповідями на 
запитання можна відгадати задуманий предмет, явище, істоту; 
вигадування загадок тощо. 

Інтелектуальні ігри мають кілька різновидів. Це настільні, зокрема – 
шахи, шашки, різні лото, ігри на узагальнення і виділення суттєвих ознак. 
Також до цієї групи відносяться шаради, загадки, ребуси, головоломки, 
турніри (на зразок «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «Турнір ерудитів», 
«Розумники та розумниці», «LG Еврика» та інші). В інтелектуальних іграх 
тренується кмітливість, швидкість реагування, пам’ять, уміння 
узагальнювати, вони пропонують нову пізнавальну інформацію, яка 
невимушено засвоюється дітьми. У таких іграх учасники мають можливість 
перевірити свої знання, навички логічного мислення та суджень. 

Дуже популярними є рухливі ігри. Головною їх ознакою є наявність 
активних рухових дій: бігу, стрибків, метання м’яча, завдяки чому вони є 
засобом і методом фізичного виховання. Виховне значення рухливих ігор 
не зводиться лише до розвитку таких фізичних якостей, як швидкість, 
спритність, витривалість. Розвиваються також кмітливість, 
спостережливість, логічне мислення, пам’ять. 

4. Практичні рекомендації з проведення ігор. 
Запропоновані ігри вожаті можуть використовувати як основу для 

розвитку своєї творчої діяльності в умовах роботи в ДОТ. 
 

Ігри для знайомства 
Молекули-хаос 

Діти зображують броунівський рух молекул зустрічаючись та 
вітаючись один з одним. За командою вожатого «Молекула – хаос по 2» 
(або 3, або будь-яке число, максимальне – кількість дітей в загоні) діти 
утворюють кола, які не може розірвати вожатий. 

Я знаю 5 імен 
Діти стоять у колі через одного хлопчик, дівчинка. За чергою кожний 

з них каже: «Я знаю 5 імен» і називає 5 імен хлопчиків та 5 імен дівчат зі 
свого загону. 

Друзі всі зібрались у круг 
Це гра-пісня. З дітьми вивчають перші два рядки пісні і рухи, потім 
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просять уважно слідкувати за словами пісні і виконувати все, про що в 
ній співається. 
Друзі всі зібрались в круг,  (тричі плескають у долоні) 
Справа друг і зліва друг,   (обернутися до сусіда справа, до сусіда зліва) 
Візьмем правого за руку,  беремо правого сусіда за руку 
Візьмем лівого за руку,  беремо лівого сусіда за руку 
Гарний вийшов круг!   зімкнутими руками гойдати вперед і назад 
Візьмем правого за руку,  беремо правого сусіда за руку 
Візьмем лівого за руку,  беремо лівого сусіда за руку 
Гарний вийшов круг!  зімкнутими руками гойдати вперед і назад 
Друзі всі зібрались в круг,  (тричі плескають у долоні) 
Справа друг і зліва друг,  (обернутися до сусіда справа, до сусіда зліва) 
Візьмем правого за пояс,  беремо правого сусіда за пояс 
Візьмем лівого за пояс,  беремо лівого сусіда за пояс 
Гарний вийшов круг!  покачатися в різні сторони 
Візьмем правого за пояс,  беремо правого сусіда за пояс 
Візьмем лівого за пояс, беремо лівого сусіда за пояс 
Гарний вийшов круг!  покачатися в різні сторони 
Друзі всі зібрались в круг,  (тричі плескають у долоні) 
Справа друг і зліва друг,  (обернутися до сусіда справа, до сусіда зліва) 
Візьмем правого за ґудзик, беремо правого сусіда за ґудзик 
Візьмем лівого за ґудзик,  беремо лівого сусіда за ґудзик 
Гарний вийшов круг!   покачатися в різні сторони 
Візьмем правого за ґудзик,  беремо правого сусіда за ґудзик 
Візьмем лівого за ґудзик,  беремо лівого сусіда за ґудзик 
Гарний вийшов круг!  покачатися в різні сторони 
Друзі всі зібрались в круг,  (тричі плескають у долоні) 
Справа друг і зліва друг,  (обернутися до сусіда справа, до сусіда зліва) 
Візьмем правого за вухо,  беремо правого сусіда за вухо,  
Візьмем лівого за вухо,  беремо лівого сусіда за вухо 
Гарний вийшов круг!   покачатися в різні сторони 
Візьмем правого за вухо,  беремо правого сусіда за вухо 
Візьмем лівого за вухо,  беремо лівого сусіда за вухо 
Гарний вийшов круг!  покачатися в різні сторони 
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Друзі всі зібрались в круг,  (тричі плескають у долоні) 
Справа друг і зліва друг,  (обернутися до сусіда справа, до сусіда зліва) 
У долоні плеснем разом,  (тричі плескають у долоні) 
Потім ще за іншим разом,  (тричі плескають у долоні)  
Гарний вийшов звук!   плескаємо у долоні в такт музики 
У долоні плеснем разом,  
Потім ще за іншим разом,  
Гарний вийшов круг!  плескаємо у долоні в такт музики 

 

Ігри з залом 
Гра на увагу «Це все я, це все я, це компанія моя» 

Ведучий запитує, а діти разом відповідають на запитання: 
«Це все я, це все я, це компанія моя!», або мовчать там, де слід. 
Хто співає, веселиться і роботи не боїться? 
Хто із вас такий хороший, загоряти йде в калошах? 
Хто із вас хоч раз хворів через те, що зайве з’їв? 
Чи багато серед вас невмивак приходить в клас? 
Хто найбільше з вас зумів з річки виловить корів? 
Хто з вас робить по порядку рано вранці фіззарядку? 

Гра «Їстівне – неїстівне» 
Йдеш у гості ти на свято? – 
Не забудь дарунок взяти. 
Хай він буде і маленький, 
Але свіжий і смачненький 
Їстівне з’їмо, нахвалимо («ам» – рухи, наче їмо) 
Решту їсти ми не станемо («фі» – руки за спину) 
Хай вже свято настає, 
Подивіться, що в нас є! 
Із грибами чіпси, 
Дуже модні кліпси, 
І кольорові олівці, 
З кукурудзи пластівці, 
Торт смачний «Наполеон», 
Ківі, яблуко, лимон. 
Ложки дерев’яні, 
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Вареники в сметані, 
Ковбаса домашня, 
Газета вчорашня, 
Іграшки малятам, 
Свіже пиво татам, 
Шуба з оселедцем, 
Свіже сало з перцем, 
Пельмені гарячі, 
Памперси дитячі, 
Із сиром млинці, 
Спортивні штанці, 
Килимок для ніг, 
Святковий пиріг! 

Скоромовки: 
Дрова рубали два дроворуби. 
Улас у нас, Панас у вас. 
Котру сороку піймати морока, а на сорок сорок – сорок морок. 
Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі. 
Летів горобчик, сів на стовпчик, а біг хлопчик – утік горобчик. 
Коли надворі йде дощ і немає можливості проводити ігри на 

свіжому повітрі, можна запропонувати дітям такі розважальні ігри. 
Екстравагантна зачіска 

Запропонуйте дітям зробити декілька молодіжних зачісок, які б 
відповідали приблизно таким назвам: 

- «Бахчисарайський фонтан»; 
- «Атака лівим флангом»; 
- «Мамонти не вимерли»; 
- «Вибух на макаронній фабриці». 

Побутова техніка 
Запропонуйте дітям за допомогою жестів, міміки та звуків зобразити 

предмети побутової техніки: 
- праску; 
- пральну машину; 
- міксер; 
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- телефон; 
- чайник. 
Цікавими для дітей будуть наступні завдання, які вимагають 

приємного розумового напруження. 
Загадки 

Що є наприкінці літа і на початку осені? (Літера «о») 
Хто має чотири вуха? (Подушка) 
З якого посуду не можна нічого поїсти? (З порожнього) 
У якому лісі немає листя? (в сосновому)  
Була кішка, сорок кошенят, собака, людина. Скільки ніг? (Дві) 
На яке дерево сідає пташка під час зливи? (На мокре) 
Хто завжди правду каже? (Дзеркало) 
Їхала пані в срібнім жупані, а на тім жупані латка на латці. (Риба). 
А що то за коні в гаю на припоні: 
Довгасті, голчасті, зеленої масті, 
Нікого не возять, лише солі просять...(Огірки). 
Стоїть на дорозі, усім заважає: 
хто йде, той штовхне, а з дороги ніхто не прийме. (Двері). 
Удень з ногами, в ночі без ніг. (Чоботи). 

Шаради 
Шарадою називається загадка, в які зашифроване слово 

складається з кількох частин, що становлять окремі слова. 
1. Перше – злак усім відомий, 

Друге – ворог злій війні. 
Прочитаєш все в цілому, 
Вийде місто на землі. (Жито-мир) 

2. Перший склад – морська тварина. 
Вигук стане другим. 
А разом уже країна  
Величезна буде. (Кит-ай) 

3. Перше можна другим засівати, 
А в цілому влітку спочивати. (Га-мак) 

Метаграми 
У зашифрованому слові треба змінити одну букву так, щоб 
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змінилося значення слова. 
1. Якщо із «з» це візьмеш слово, 

Великий дощ впаде раптово. 
Коли ти «з» на «с» заміниш,  
Її між фруктами зустрінеш. (Злива – слива) 

2. З «д» співаю, веселю, 
З «в» я рибки наловлю. (Дудка – вудка) 

Анаграми 
В цих словах треба букви не замінювати, а переставляти. 
1. Люблю зростати я в воді, 

Зерно корисне я даю. 
Читай з кінця мене – тоді 
Продуктом з молоком стаю. (Рис – сир) 

2. Я живу де сніг і вітер, 
У крижаній морській воді. 
Коли «л» на «м» змінити –  
Стану містом я тоді. (Тюлень – Тюмень) 

Запропонуйте дітям самим скласти шаради, метаграми, анаграми з 
наперед заданими парами слів. 

Вожатий може запропонувати дітям для емоційної розрядки, розвитку 
фізичних якостей та вміння працювати в команді такі рухливі ігри. 

 

Комплекс рухливих ігор для дітей 10-12 років 
Естафета «гребля на байдарках» 

У цій естафеті кожна команда буде екіпажем байдарки. Команда 
стає спиною до лінії старту. Кожен гравець тримається за пояс 
наступного, що стоїть попереду. Останній гравець в колоні стоїть, на 
відміну іншим, обличчям до лінії старту: він – «керуючий», тримається за 
останнього учасника. За сигналом ведучого «Байдарка» починає 
рухатись: «керуючий», який бачить трасу керує: «вправо», «вліво», 
«поворот». «Байдарка» повинна дійти до фінішу, обігнути поворотний 
прапорець і повернутися до старту. «Байдарка», яка першою прийшла 
до фінішу вважається переможцем. 

«Пінгвіни з м’ячем» 
Дві команди шикуються у колони за лінією старту. На відстані 10 м 
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від неї-прапорці. Після сигналу 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 перший 
учасник дістанеться прапорця, він передає в свою команду два м’ячі: 
один – ударом ноги, другий – передає руками. Потім стає в кінець своєї 
команди. 

Гра закінчується, коли всі «пінгвіни» виконують завдання, а м’ячі 
знову повернуться до першого номера. Порушенням вважається втрата 
м’яча під час бігу й прийом м’яча гравцем, який заступив за лінію старту. 

«Естафети-паровозики» 
Перед командами, які стоять у колонах, малюють лінію, а на 

відстані 10 м від неї знаходяться 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 талію). Тепер гравці вдвох оббігають прапорець, а 
потім усю команду. Гра закінчується після виконання завдання всією 
командою. 

Комплекс рухливих ігор для дітей 13-16 років. 
Естафета «спортивна ходьба» 

У нашій естафеті процес ходи є таким: учасники, коли роблять крок, 
п’яту однієї ноги повинні приставити до носка іншої. Тобто з кожним 
наступним кроком учасник пересувається вперед на довжину підошви 
взуття. Дистанція 10 метрів. Команда, яка першою подолає відстань є 
переможцем. 

Естафета «Стрільба» 
Ціллю в даному виді спорту буде звичайне відро, в яке гравці 

будуть метати шишки (чи м’яч). Відро-мішень встановлюється на відстані 
5 метрів від фінішної лінії, а шишки кладуться на фінішну лінію (число 
шишок дорівнює числу учасників). Перший гравець починає рух від 
старту до фінішу; досягнувши фінішної лінії, він бере шишку та кидає її, 
намагаючись влучити у відро. За кожне попадання команда отримує 
один бал. Влучив чи не влучив перший гравець, він не затримується біля 
лінії, а біжить до команди, щоб передати естафету. Так усі гравці за 
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чергою здійснюють «стрілянину»: чия команда швидше і точніше. 
Естафета «Фігурне катання» 

У нашій естафеті всім учасникам доведеться розбитися на пари, 
тому що катання в нас буде парним. Кожній парі доведеться взятися за 
руки, приблизно так, як це роблять фігуристи: у правій руці «партнера» – 
права рука «партнерки», а в лівій руці – ліва рука «партнерки», руки 
повинні бути перехрещеними. «Спортивна пара» стає на лінію старту, i 
обидва «фігуристи» піднімають ліву ногу. За сигналом ведучого вони 
починають стрибати на одній нозі, тримаючись за руки. Звичайно, це не 
нагадує «плавне ковзання», але щоб його виконати потрібно не менше 
спритності та наполегливості. 

Склад команд – 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. 

 

Естафети з колективними діями 
«Парні гонки» 

Команда вишикувала в колону по одному. Направляючі – перший і 
другий номери – стоять у парі. Після сигналу 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, 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; 
стрибками на двох ногах, обхопивши один одного. 

«Сороконіжки» 
Команди шикуються в колону по одному перед лінією старту і 

розподіляються на групи по 3–5 чоловік. За командою «Приготуватися!»всі 
учасники першої групи присідають, тримаючи руки на поясі. За командою 
«Марш!» вони умовним кроком чи стрибками проходять навприсядки 
установлену дистанцію, зберігаючи з’єднання і не встаючи. Те саме 
повторюють учасники другої групи і т.д. Виграє команда, учасники якої 
першими перейдуть фінішну лінію не порушуючи правил. 
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Естафети комічного характеру 
«Каракатиця» 

Команди вишикувані в колони по одному. Направляючі у вихідному 
положенні – упор сидячи. За сигналом вони трішки піднімають таз і 
швидко пересуваються в упорі на руках до 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 інші 
учасники. 

 

Ігри на місцевості 
«Крокоміри» 

На початку гри всі гравці вимірюють середню довжину свого кроку. 
Для цього певну відстань, наприклад 100 м, потрібно пройти, рахуючи 
кроки, а потім цю відстань поділити на кількість зроблених кроків. 

Мета гри – дізнатися, хто з дітей найточніше може визначити 
відстань між двома точками: стовпами, деревами або прапорцями. 

У центрі галявини або футбольного поля – прапорець, від якого в 
п’ять-шість радіусів розміщені прапорці на різній відстані від центра (але 
довжина цих різних відстаней відома керівникові). Усі гравці 
розподіляються на пари, отримують олівці, папір і, користуючись кроком 
як міркою, визначають відстань до вказаного прапорця. Виграє та пара, 
яка найточніше зробить вимір. Потім дають завдання кожній парі 
визначити відстань від центра до кожного прапорця. 

Визначають переможця у кожній парі, а потім і серед усіх учасників 
гри. 

«Телефон без дроту» 
Гравці розподіляються на дві команди, одна з яких йде до лісу. Це 

«зв’язківці». Вони розміщуються за 10–15 кроків один від одного. 
Керівник дає останньому в такому ланцюзі «зв’язківцю» аркуш паперу, на 
якому вже написано 5–6 фраз, кожна з яких містить 5–6 слів. Наприклад, 
«завтра увечері – багаття старшого загону». Через 10–15 хвилин у ліс 
відправляється друга група. Це – «розвідники». 

За сигналом керівника останній «зв’язківець» передає 
«телефонограми». Слово за словом чітко вимовляє слова першої фрази 
сусідові. Той передає почуте далі. Таким чином, фраза проходить через 
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«живий ланцюг» і доходить до останнього гравця, який записує таку 
«телефонограму». Закінчивши передачу першої фрази, останній 
зв’язківець відразу починає передавати наступну і т.д. 

Мета «розвідників» – непоміченими опинитися якомога ближче до 
зв’язківців і дізнатися, які фрази вони передають телефоном без дроту. 
Усе почуте вони запам’ятовують або записують. Якщо «зв’язківець» 
помітить «розвідника» й назве його ім’я, той повинен залишити свій пост. 

Гра закінчується за сигналом керівника після того, як всі фрази 
будуть передані телефоном. Підводяться підсумки. 

Перемога на боці «розвідників» лише в тому випадку, якщо їм 
вдалося записати половину переданої інформації. 
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Бабич В.Г. 
ст. викладач кафедри педагогіки 

 

Народна та козацька педагогіка в символах, звичаях, 

обрядах, традиціях 
 

Мета: Узагальнити особливості виникнення та передачі знань 
нашим народом, засвоїти символи, звичаї, обряди, традиції формування 
української нації на основі народної та козацької педагогіки. 

ПЛАН 
1. Народна педагогіка як першоджерело українського виховання. 
2. Козацька педагогіка – феноменальне та унікальне явище 

вітчизняної та світової педагогіки. 
3. Українська родина, рідна мова, міфологія, фольклор, усна 

народна творчість як засоби виховання. 
4. Педагогіка народного календаря – енциклопедія життя народу. 
 

1. Народна педагогіка як першоджерело українського 
виховання. 

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої 
традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувалося 
протягом багатьох століть. Національна система виховання постійно 
реалізує глибоке й всебічне пізнання рідного народу, його історії, 
культури, духовності й на цій основі – пізнання кожним самого себе як 
індивідуальності і як частки всієї нації, а через неї всього людства, 
організацію самонавчання й самовиховання, найефективніших шляхів 
розвитку й самовдосконалення особистості. 
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В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна 
роль належить розвитку національної системи освіти й виховання, яка 
має забезпечити вихід молодої незалежної України на світовий рівень. А 
тому для цього вона повинна володіти корінними українськими знаннями, 
відчувати єдність з ними та впроваджувати їх у сучасне життя. 

Одне з найважливіших мірил людської гідності й порядності в 
народній педагогіці – честь людини, яку вона виплекала, той ідеал, до 
якого треба прагнути та утверджувати в своєму житті. Народна 
педагогіка на почесний п’єдестал поставила батька й матір, адже без 
батьківської мудрості немає виховуючої сили сім’ї та духовного 
надбання. Народна педагогіка застерігає від помилок у вихованні.  

 

2. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної 
думки 

Козацька педагогіка – феноменальне явище і складова української 
етнопедагогіки: в усній формі вона зберегла, передаючи з покоління до 
покоління, найкращі духовні цінності народу, досвід виховання, 
формування й навчання особистості, не зафіксовані письмово 
прогресивні й результативні форми допологового виховання, 
батьківського опікування немовлят і дітей дошкільного віку, роботи з 
отроками, підлітками і юнаками та побудови взаємин між дорослими. Так 
виникли неписані закони кодексу лицарської честі, що передбачали: 

 любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, 
побратимстві, ставленні до Батьківщини – України; 

 готовність захищати слабших, молодших, зокрема дітей; 
 шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі; 
 непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, 

духовності (правдивість, справедливість, скромність і працьовитість 
тощо); 

 відстоювання повної свободи й незалежності особистості, 
народу, держави; 

 турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, 
бережливе ставлення до рідної природи, землі; 

 прагнення робити пожертви на будівництво храмів, навчально-
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виховних і культурних закладів 
 цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, 

волі, можливостей свого організму; 
 уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти. 
Козацька педагогіка, як невід’ємна складова української 

етнопедагогіки, акумулювала в собі вироблені віками та апробовані 
часом традиції виховання молоді. Кожен народ має свої особливості 
формування особистості молодого покоління, майбутнього громадянина. 
А тому складається певна система національного виховання, пов’язана з 
історією розвитку держави, традиціями, ідеалами, відповідними 
поглядами, звичаями, обрядами, політичними й, особливо, релігійними 
переконаннями. З часів, коли Україна стала незалежною, самостійною, 
суверенною державою, змінилися й підходи до системи виховання, 
формування особистості громадянина в навчально-виховних закладах, 
сім’ї, суспільстві. 

Видатний педагог К.Д. Ушинський писав: «Незважаючи на схожість 
педагогічних форм усіх європейських народів, у кожного з них своя 
особлива національна система виховання, своя особлива мета і свої 
особливі заходи досягнення цієї мети». Для нашого народу національний 
принцип виховання нерозривно пов’язаний з козацькою педагогікою, яка 
є значною частиною саме народної педагогіки. 

Кожен чітко знає, що саме козаки постійно розвивали, відстоювали і 
боронили національні ідеї (свободу і незалежність України, широкий 
світогляд, мораль на засадах загальнолюдських цінностей та заповідей 
божих), національний менталітет, права та обов’язки, на підставі 
гуманізму та широкої демократії. Головною школою виховання була 
сім’я, проте неабияку роль відігравали школи церковні, дяківські, 
братські, монастирські, а згодом і перші українські академії: Острозька 
(1576 р.) та Києво-Могилянська (1615 р.). Козак, як воїн, формувався в 
Запорізькій Січі й особливо в походах, які регулярно здійснювалися. 
Основою козацької педагогіки, за свідченням істориків, була певна 
система передачі життєвого досвіду, знань, умінь, накопичених 
поколіннями, а також славних народних традицій, шанобливого ставлення 
до Бога, до старших, до батьків, до керівної верхівки Січі. Історію 
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українського козацтва вивчали багато літописців, науковців, істориків. Гійом 
Левассер де Боплан писав: «Оповівши про доблесті козаків, доречно буде 
сказати про їхні звичаї і заняття. Майте на увазі, що серед цих козаків 
трапляються знавці всіх ремесел, необхідних людині: теслі, стельмахи, 
ковалі, зброярі, кожум'яки, римарі, швеці, бондарі, кравці та інші... Усі вони 
добре вміють обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати всілякі 
м’ясні страви... 

Слід визнати, що всі вони розуміються на багатьох ремеслах, хоча 
одні вправніші, ніж більш інші трапляються і такі, що мають більш 
обширні знання, ніж загал. Словом, усі вони досить кмітливі, але саме в 
тих справах, які вважають для себе корисними й необхідними, головним 
чином ті, що пов’язані з їхнім селянським життям. 

Козаки належать до грецької віри, яку називають руською, дуже 
шанобливо дотримуються релігійних свят і постів, на які в них припадає 
8–9 місяців на рік, і під час котрих вони такі вперті, що переконують один 
одного в тому, що від цього залежить порятунок їхньої душі. Вони 
відзначаються міцним здоров’ям і навіть не хворіють... 

Мало хто з козаків умирає від недуги, хіба хто в глибокій старості, 
бо більшість з них гине на полі слави» (Гійом Левассер де Боплан «Опис 
України»). 

Хіба можна ще щось додати до того, що сказав про козаків 
французький інженер та картограф Г.Л. де Боплан (1600–1673), який 
довгий час вивчав історію, побут, звичаї, традиції наших славних козаків. 

Ми закликаємо всіх до творчого пошуку і сподіваємося, що 
незабаром з’являться наші однодумці, які захочуть відродити славу 
козацьку й зробити свій внесок в розбудову й відродження незалежної 
України. 

Проводяться змагання юних інспекторів руху, юних пожежників. А 
чому не проводяться свята-змагання «Козацькі забави», «Козацькому 
роду нема переводу», змагання з плавання, веслування, подолання 
природних і штучних перешкод, володіння списом, шаблею, кинджалом, 
методом індивідуальної боротьби з ворогом, самозахисту? 

Саме завдяки виховним заходам у дітей загартовується характер, 
культура, традиції, повага до історичного минулого. Але хочеться 
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відзначити, що в репертуарах ще мало пісень козацької доби, немає 
національних козацьких танців, гумору. Чомусь немає ініціативи щодо 
створення колективів та проведення оглядів серед козаченят, козачат, 
джур та молодих козаків конкурсів «Наша мова калинова», «Козацькими 
стежками». 

Широке поле діяльності в наш час спрямована на формування 
світогляду молодого покоління на засадах національної системи 
виховання і впровадження козацької педагогіки в напрямку вивчення 
народної медицини, кулінарії, ідеології, філософії, моралі, етики, 
характеру українського національного руху та менталітету, традицій, 
звичаїв, обрядів тощо. 

 

3. Українська родина, рідна мова, міфологія, фольклор, усна 
народна творчість як засоби виховання. 

Родина – природній осередок найглибших людських почуттів. 
Відомо, що сім’я – природне і найбільш стійке формування людського 
суспільства, яка акумулює в собі всі найважливіші його ознаки. Сім’я 
завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих 
національних ідеалів.  

Деякі золоті перлини народної мудрості, в яких закодовано погляди 
попередніх поколінь на значення сім’ї в житті суспільства: «Яка вода, 
такий млин, який батько, такий син»; «Який батько, такі й діти»; «Які 
мамка й татко, таке й дитятко». 

В. Сухомлинський нагадував: «Якщо ви хочете стати неповторною 
особистістю, якщо ви мрієте залишити глибокий слід на землі – не 
обов’язково бути видатним письменником або вченим, творцем 
космічного корабля або відкривачем нового елементу періодичної 
системи. Ви можете утвердити себе в суспільстві, засяяти красивою 
зіркою неповторної індивідуальності. Виховавши хороших дітей, хороших 
трудівників, хорошого сина, доньку, хороших батьків для своїх дітей. 
Творення людини – найвище напруження всіх сил. Це і життєва мудрість, 
і майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки джерело радості. Діти – це 
щастя створене працею». 

Мова – то не тільки засіб спілкування, а голос Землі і Космосу, 
ритм колиски, з якої починається шлях людини у світ, це пам’ять і поклик 
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предків закодований у слові, пісня матері для немовляти і батьківська 
настанова для сина, це й пісня закоханих, і плач осиротілих, щебет 
солов’я і каркання ворони. Це й критерій справжності людини, і її голос у 
Всесвіті. 

Тарас Шевченко мав досить підстав стверджувати, що мова – від 
Бога. Згадаймо десять найголовніших заповідей свідомого громадянина, 
визначені Іваном Огієнком: «Мова – то серце народу: гине мова – гине і 
народ. Хто цурається своєї рідної мови, то в саме серце ранить свій 
народ… Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може 
зватися свідомою нацією… Стан літературної мови – то ступінь культури 
розвитку народу». 

Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу 
природу та людину розвивалася на основі давньої загальнолюдських 
слов’янських міфів. В українській міфології в художньо-образній формі 
знайшли поєднання реальні знання з фантаститично-релігійними 
елементами та повір’ями. Вона ілюструє прагнення людини пояснити і 
впорядкувати навколишній світ, розкрити єдність людини і природи. 
Українська міфологія включає міфи про сутність походження явищ 
природи, про походження людини, про богів, про виникнення Всесвіту, 
про неминучу загибель світу. В українській міфології велике місце 
приділялось природнім стихіям. 

Духи природи посідають в українських легендах та міфах досить 
вагоме місце. Злих духів завжди відганяли, а добрих навпаки намагалися 
затримати біля себе. Також в українській міфології є поширені образи 
відьми, мавки, русалки, упиря, домового, чорта, мерців. 

До скарбів українського фольклору належать: прислів’я, 
приказки, казки, загадки. 

У народних прислів’ях відображається система поглядів 
українського народу на формування моральних якостей особистості: Де 
руки і охота, там скора робота; Тяжко тому жити, хто не хоче робити. 

Загадка, як вид народної творчості, має тисячолітню історію. 
З’явилися вони за довго до того, як люди навчилися писати, читати, 
друкувати. 
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До вічно свіжих фольклорних джерел, які дарують радість 
дорослим і дітям, належить українська казка. Це своєрідна суміш 
реальності й уяви, життєвого досвіду і мрій народу. За допомогою казок 
дитині прищеплюється ввічливість, коректність у стосунках з людьми, 
працелюбність, кмітливість. Вони широко використовуються у вихованні. 
Це зумовлюється тим, що їх зміст є досить цікавий та дає змогу дитині 
правильно оцінити моральні якості персонажа.  

Обрядово-звичаєва сфера – це ті прикмети й ознаки, за якими 
розпізнають народ не тільки в сучасному, але й у його історичному 
минулому. Адже вона охоплює всі ділянки особистого й суспільного життя 
кожної окремої -людини. Традиції, звичаї, обряди й свята – це ті неписані 
закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших 
національних справах. Святково-звичаєва спадщина, а також мова – це 
ті найміцніші елементи, що об'єднують і цементують окремих людей в 
один народ в одну націю. 

Традиція (від лат. traditio – передача, оповідання, переказ) – це те, 
що передається від покоління до покоління як загальноприйняте, 
загальнообов’язкове, перевірене минулим досвідом, визнане необхідним 
для забезпечення подальшого існування й розвитку індивіда, колективу, 
держави, суспільства. Мета традиції полягає в закріпленні й відтворенні в 
нових поколіннях усталених способів життєдіяльності, типів мислення й 
поведінки. 

Звичай – загальноприйнятий порядок, спосіб дій, 
загальноприйнята норма поведінки: те що стало звичним, засвоєним, 
визнаним, що ввійшло у вжиток. Звичай в буденному розумінні часто 
ототожнюється з обрядом, котрий також є однотипною дією в подібних, які 
тривалий час повторюються, обставин. Мета звичаю – відтворити й 
закріпити вже вироблені способи й форми праці, спілкування, сімейно-
побутових відносин, суспільної дисципліни, регулювання взаємовідносин 
між людьми. 

Обряд – це особлива колективна символічна дія, яка потрібна для 
того, щоб наочно-образними засобами оформити й відзначити важливі 
події суспільного й особистого життя. Відмінною особливістю обряду є 
його символічність, умовність, образність. Обряд завжди символ тих чи 
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інших ідей, норм, ідеалів, цінностей, відношень, повчань, символ певної 
дії, символічне втілення соціального досвіду. Характерним для обряду є 
художнє оформлення всього його комплексу. Мета обряду – за 
допомогою символів і символічних дій висловити, передати, закріпити 
традиційні для якого-небудь суспільства. 

Протягом віків християнська обрядово-звичаєва сфера 
перероблялася, набувала нового змісту та соціального призначення. У 
переосмисленому вигляді вона й включалася в християнський культ. 
Проте й під християнською оболонкою багато елементів колишньої 
обрядово-звичаєвої сфери культури продовжували розвиватися та 
набувати нові деталі, а окремі з них майже в незмінному вигляді дійшли 
до XX століття. 

 

4. Педагогіка народного календаря – енциклопедія життя 
народу. 

Усний календар українського селянина – це складна система 
фольклорної творчості, де раціональний досвід та позитивні знання, 
нагромаджені в результаті багатовікової трудової практики, суперечливо 
поєдналися з релігійними віруваннями й забобонами, християнськими й 
язичницькими уявленнями. Народний календар увібрав у себе багато 
містичних елементів: різні види магії, ворожіння, забобони, релігійні 
звичаї та обряди, більшість із яких базується на первісній вірі в 
залежність людського життя від впливу надприродних сил. Значно 
вплинула релігія на формування національної обрядово-звичаєвої сфери 
культури. У процесі тривалої багатовікової боротьби православ’я за 
вплив на свідомість східних слов’ян воно так і не змогло утвердитися на 
Русі в своєму ортодоксально-догматичному (візантійському) вигляді. 

В аграрному календарі українців існували поняття зими, весни, літа 
й осені, але вони не мали чіткого розмежування (не розбивалися на 3 
місяці, як прийнято тепер) і визначалися в першу чергу характером 
виробничої діяльності даної пори року. Поклавши в основу народного 
календаря трудову обумовленість, можна виділити такі основні сезони: 
оранка, посів яровини, сходи, дозрівання хліба, жнива, возовиця, 
молотьба, оранка під озимину, посів озимини, оранка за зяб. Після того, 
як був зібраний урожай і завершувалися усі польові роботи, в житті 
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селянина наступало відносне затишшя, обумовлене характером трудової 
доцільності в осінньо-зимовий період. 

Із найдавніших часів православні християни святкують Різдво 
Христове, Новий рік, свято Стрітення. 

Святкували Різдво серед зими: біліли сніги, тріщали морози, а за 
столами вже загадували на літо: намагалися раніше сісти вечеряти, щоб 
раніше жати; не дозволяли пити з відра, щоб не було дощу серед жнив.  

Різдво... Народилося нове сонце, народився Христос. Наші предки 
вірили їм, і це додавало їм наснаги на тяжкий щоденний труд. 
Найважливішими моментами традиційного новорічного свята в Україні 
виступають: ритуальний стіл, щедрування й засівання, ворожіння, 
рядження, веселощі й забави. Напередодні Нового року в селянському 
господарстві виконувався цілий ряд ритуальних дій. На відміну від 
колядування, обряд щедрування був завжди на Україні справді 
народним. Увечері з щедрівками йшли селом дорослі дівчата співаючи. 
Чимало різноманітних народних звичаїв та обрядів зв’язано із святом 
Василя – Нового року. Одним із найцікавіших звичаїв наших предків є 
закликання весни. У своїх легендах і казках український народ створив 
світлий образ Весни – дівчини з вінком з квітів на буйних косах, що «десь 
у садочку шиє сорочку», а інколи й у вигляді молодиці, що вже має або 
повинна мати дочку. Вона ця вродлива дівчина чи молодиця, володіє 
величезними скарбами, від неї люди із давніх-давен щороку 
сподіваються щедрих дарів, а тому й виглядають її вранці, до схід-сонця: 
вибігають на горби, стають на воротях, лізуть на дах домівки – і 
запрошують, закликають її піснями. 

У неділю за тиждень до Великодня вшановується свято Вхід 
Господній в Єрусалим. Коли Ісус Христос їхав у місто на ослі, то жителі 
міста, які зустрічали його, устеляли перед ним дорогу пальмовим гіллям. 
Вербною ця неділя називається так, тому що святили вербу в цей час, у 
багатьох народів вважалося, що верба, яка росте в сирих місцях, біля 
води, має магічну силу й здатність забезпечувати поля й сади вологою. 

Останній тиждень Великого посту називається чистим. На цьому 
тижні віруючі люди дотримуються його так само суворо, як і на першому 
тижні. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається 
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чистим, святим, великим, страсним або живним. Великдень в Україні – це 
свято весняного воскресіння, оновлення природи, що відзначалося в 
день весняного рівнодення ще за часів язичництва. 

Літні свята в Україні були тісно пов’язані з уявленнями про русалок, 
а дні після Трійці називали також русальним тижнем (паралельні назви 
русалчий, мавський, навський). Вважалося, що впродовж тижня після 
Трійці (він називається русальним) землею ходять русалки. 

На 50-й день після великодня – весь християнський світ відзначає 
Трійцю – одне з головних свят церковного календаря. Це свято 
рослинності, яке засноване на вірі в магічну силу зела та квітів, дуже 
любила молодь. Його відзначали з піснями, танцями, розвагами. В Україні 
перед святом прикрашали оселі зіллям. Гілками клена, липи 
заквітчували хату – над вікнами, дверима, господарські споруди, 
встромляли в землю гілки на посівах жита. 

У народній українській традиції день народження Іоанна (Івана 
Купала, Іван-травник) – це свято літнього сонцестояння. В Україні цей день 
– це поетичне язичницьке свято торжества сонячного світла й тепла. 

Святкування починається ввечері напередодні Івана Купала. 
Дівчата виготовляють опудала головних персонажів свята – Купала і 
Марени. Опудало Купала виготовляють із соломи, прикрашають його 
стрічками й намистом. Взявшись за руки, дівчата ходять навколо Купала 
й Марени й співають пісень. Молодь перестрибувала через купальський 
вогонь парами. Якщо під час перестрибування пара не розійдеться, то це 
знак, що вони одружаться. Настрибавшись через вогонь, дівчата несуть 
Марену (зимове божество, що морить землю стужею, а людину 
хворобою і голодом) до водоймищ, де її потрібно втопити. Після 
втоплення Купала й Марени дівчата тікають від хлопців, щоб ворожити. 
Вони запалюють свічки і прилаштовують їх до своїх вінків, пускають на 
воду. Поки вінки пливуть, дівчата йдуть понад річкою й співають: 

В гаю зелененькім соловейко щебече,  
Там дівчина мила віночок пустила 
З барвіночку, з барвіночку. 
Плинь, плинь, віночку, гарний з барвіночку, 
За миленьким, за миленьким... 
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Згідно з народним повір’ям, якщо вінок пливе добре й гарно горить 
свічка, то дівчина вийде заміж, а якщо він крутиться на місці, – то ще 
дівуватиме, а як потоне – заміж не вийде взагалі. Якщо ж вінок відпливе 
далеко й пристане до якогось берега, то означає, що туди дівчина заміж 
піде. Численні легенди пов’язані з цвітом папороті, який можна побачити 
тільки в ніч на Івана Купала. Хто має цей цвіт, може побачити, як дерева 
переходять з місця на місце й розуміти їх тиху мову; може розуміти й 
мову всякого створіння й бачити, де заховані скарби й знаходити їх. За 
народним віруванням лікарські рослини тільки тоді мають справжню 
цілющу здатність, коли будуть зібрані в на під Івана Купала або вранці з 
«іванівською» росою. 

 
 

Кугуєнко Г.В. 

викладач кафедри педагогіки 
 

Секція «Малята у таборі» 
 

Мета: розкрити особливості виховної та організаційної роботи в 
ДОЦ з дітьми молодшого шкільного віку, надати методичні рекомендації 
щодо організації загону малюків, використання методів і форм виховної 
роботи. 

ПЛАН 
1. Психолого-педагогічна характеристика молодшого школяра. 
2. Основні завдання, напрями і організаційні форми виховної 

роботи з молодшими дітьми. Методи виховання.  
3. Гра – ведучий тип діяльності молодших школярів. Організація 

ігротеки в загоні. 
4. Організація безпечного середовища малюків. 
5. Рекомендована література. 
1. Психолого-педагогічна характеристика молодшого школяра. 
У сучасній вітчизняній системі виховання молодший шкільний вік 

охоплює період життя дитини від 6–7 до 9–10 років (I–ІV класи 
загальноосвітньої школи). Основними психолого-педагогічними 
особливостями, які необхідно враховувати при роботі з цією категорією 
учнів є наступні: 
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1) Дитина об’єднує в собі риси дошкільного дитинства з 
особливостями школяра. Ці якості вживаються в його поведінці та 
свідомості у вигляді складних та іноді суперечливих сполучень. 
Молодший шкільний вік багатий на приховані можливості розвитку, які 
важливо своєчасно розпізнавати і підтримувати. 

2) Головна задача віку – розуміння оточуючого світу: природи, 
людських стосунків, формування морально - етичних норм і правил. 

3) Під час організації виховного процесу необхідно враховувати 
розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів, у яких переважає 
мимовільна увага: звертають увагу на те, що цікаве, незвичне, яскраве.  

5) Думка вожатого для молодших школярів найбільш суттєва і 
безапеляційна. Вони без заперечення визнають його авторитет. 
Звертаються до педагога в різноманітних справах – від випадкових і 
несуттєвих до найважливіших і глибоко особистих. Він для всіх 
молодших школярів виступає моральним арбітром, суддею і захисником. 
Провідне місце в мотивації молодшого школяра займають вузько 
особисті мотиви – мотивація благополуччя, престижу. 

6) У цьому віці активно розвивається самооцінка – важлива форма 
прояву самосвідомості. Самооцінка школяра в одному виді діяльності 
може відрізнятися від його самооцінки в інших. Вона конкретна, 
ситуативна і виявляє тенденцію до переоцінки досягнутих результатів і 
можливостей в окремих видах діяльності. Рівень запитів у молодших 
школярів формується під впливом успіхів у провідному виді діяльності. 
Формування адекватної самооцінки є важливим завданням виховної 
діяльності вихователя. 

7) У процесі морального розвитку діти вчаться любити природу, 
розуміти стан іншої людини, бачити чужу біду, горе, радість, успіх і т.ін. У 
молодших школярів поглиблюються симпатії до людей, з’являється 
співчуття.  

8) Для школяра молодших класів характерна короткочасність 
емоційних хвилювань. Емоційне переключення і висока ступінь 
конформності сприяє захищеності психіки молодшого школяра. Однак 
короткочасність нервових хвилювань учнів цього віку не дають педагогу 
підстав для необережних форм тиску на них з метою приведення 
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поведінки чи свідомості у стан, що вимагається в дану хвилину. У будь-
якій стресогенній ситуації учень чекає від вихователя допомоги, 
підтримки. Потрясіння значно посилюється, якщо його залишають з 
переживаннями наодинці. І ще гірше, коли замість допомоги від учителя 
дитина отримує протилежне. 

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 захопитися 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 інструктажу і проконтролювати виконання. 
Педагогічно дуже шкідливо залишити без реакції вихователя будь-яку 
невиконану справу, оскільки в результаті в дітей формується 
безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків.  

Характерною особливістю молодших підлітків є їх рухливість, 
життєрадісність; авторитет дорослого вихователя 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 в 
процесі гри, а також у зв’язку з тією діяльністю, якою займаються 
(робота в гуртках, колекціонування тощо). Характер доручень – 
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 в 
групах, склад яких дуже несталий – залежно від справи, гри що ними 
вони зайняті, або від зміни настрою і прихильностей. На їхні симпатії і 
ставлення до ровесників значно впливають оцінка й думка педагога. З 
дорослими вони спілкуються багато, довірливо і чекають від них 
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допомоги, співпраці й 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 за умов літнього оздоровчого 
закладу повинна пронизуватися грою, в тому числі – з ускладненими 
правилами, максимально наближеною до реальної життєвої ситуації. 

 

2. Основні завдання, напрями і організаційні форми виховної 
роботи з молодшими дітьми. Методи виховання.  

Виховні завдання в роботі з молодшими школярами в дитячому 
оздоровчому закладі: 

1. Створити колектив загону, звертаючи особливу увагу на розвиток 
дитячого самоврядування, формування в 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 під час 
виконання 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 методи виховання, 
рекомендуємо такі: 

– педагогічна вимога (прохання, порада, нагадування); 
– приклад вихователя; 
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– заохочення, стимулювання; 
– покарання ( не зашкодити здоров’ю, не принижуючи гідності); 
та різноманітні форми виховної роботи: ігри; конкурси; подорожі; 

святкові заходи. 
 

3. Гра – ведучий тип діяльності молодших школярів. 
Організація ігротеки в загоні. 

Перед початком гри треба зацікавити дітей її змістом, визначити 
умови проведення гри, ознайомити з правилами, розподілити завдання. 
Організовуючи гру враховуйте такі вимоги: 

1. Кожна гра має бути забезпечена необхідним для її проведення 
обладнанням та інвентарем. 

2. Необхідно привчати дітей контролювати й регулювати свої дії та 
сили в грі. Тому доцільним є аналіз, розгляд гри, успіхів і помилок її 
учасників. 

3. Необхідно широко залучати дітей під час проведення різних ігор 
у ролі судей, членів журі; слід пам’ятати, що дітей середнього та 
старшого віку в основному приваблюють ігри з поділом на команди. 

4. Треба прагнути вносити в гру елементи романтики, загадковості, 
використовуючи для цього розвідку справ, пакети із завданням тощо. 

5. Кілька хвилин вільного часу, що з’явилися поміж справами, 
мають бути використані для рухливих ігор, ігор-забав, ігор-тренувань. 

6. Самоконтроль, стриманість, впевненість у своїх діях, спокійний і 
зацікавлений стан – ці риси допоможуть вихователю вчасно вирішити 
конфліктну ситуацію, що виникла, встановити психологічну рівновагу. 

Видатні педагоги, філософи, психологи минулого та сучасного 
високо цінували гру як вид діяльності дитини. 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: 

1. Посмішка і хороший настрій – основа успіху. 
2. Говори чітко, коротко, голосно. 
3. Витівника мають бачити всі. 
4. Заздалегідь найди собі помічників. 
5. Добираючи ігри, думай про вік учасників, місце проведення, 

реквізити. 
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6. Гра не повинна принижувати людської гідності. 
7. Будь готовий запропонувати іншу гру, якщо перша не вдалася. 
8. Витівник вболіває за всіх.  
9. Підбадьорюй і підхвалюй гравців і болільників.  
10. Умій подякувати всім за участь у грі.  
Види ігор для молодших школярів: рухливі, пізнавальні, музичні, 

творчі. 
Молодші школярі дуже люблять рухливі ігри,спортивні свята, 

естафети. Вибір рухливої гри залежить від: 
 педагогічних завдань, які ставить вожатий; 
 підготовки групи, її фізичного та технічного забезпечення; 
 кількісного складу групи; 
 місця для проведення гри (у залі, на галявині, на майданчику); 
 наявності інвентаря. 
Урахування особливостей дітей молодшого віку під час організації 

ігор: 
1) Швидка втомлюваність, особливо під час виконання 

одноманітних дій, тому фізичне навантаження потрібно суворо 
регулювати і обмежувати – гра не повинна бути тривалою. 

2) Функція уваги в молодших школярів ще недостатньо розвинута, 
вони часто бувають неуважними, важко переключаються з одного 
предмета на інший. У зв’язку з цим бажано пропонувати їм короткі за 
часом рухливі ігри, в яких велика рухова активність чергується з 
короткочасним відпочинком. 

3) Правила гри слід розповідати коротко, тому що діти 
намагаються якомога швидке відтворити все сказане в діях. 

4) Як правило, всі діти хочуть бути ведучими, тому вожатий 
повинен сам призначати їх відповідно здібностям. Вибір ведучого 
повинен сприяти розвитку в дітей здібності вірно оцінювати свої сили і 
сили своїх товаришів. Рекомендується частіше змінювати ведучого, щоб 
якомога більше дітей побували в цій ролі. 

5) Сигнал в іграх краще давати словесними командами. Римовані 
слова, які діти промовляють хором, розвивають у них мову і разом з тим 
дозволяють краще підготуватись до виконання дій. 
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6) Не рекомендується виводити з гри дітей за помилки. 
7) Для проведення більшості ігор у молодших класах необхідний 

яскравий, красивий інвентар, тому що зоровий рецептор у дітей 
розвинутий ще слабо. Інвентар повинен бути легким, зручним, 
відповідати фізичним можливостям дітей. 

8) Обов’язково використовуйте лічилки. (Дивись список літератури, 1). 
Пропонуємо ігри, які можна організувати перед початком масової 

справи в залі, ігротеці, на місцевості, в поході. 
Приклади ігор: «Кіт і миша», «Вовк і коза», «Вудочка», «Два мало – 

третій непотрібний», «Гори ясно». 
Спортивні свята: «Свято Нептуна», «Фестиваль народних ігор», 

«Козацькі забави». ( Дивись список літератури, 2–4). 
Пізнавальні та творчі ігри спрямовані на розвиток 

інтелектуальних та творчих здібностей молодших школярів. 
Наприклад: «Турнір лицарів сміху», «Бій фантазерів», «Змагання 

веселих і спритних», «Концерт-ромашка»; «Фантик для цукерки», 
«Малюнок на блинці», «Стара казка з новим кінцем», «Рослинне 
намисто», «Нове застосування», «Чомучка», «Незакінчений малюнок». 
(Дивись список літератури, 5–13 ). 

 
 

4. Організація безпечного середовища для малюків. 
Для організації безпечного середовища для малюків необхідно: 
 знати психологічні й фізичні особливості кожної дитини 

(спілкуючись з батьками); 
 підтримувати дисципліну в загоні, впроваджуючи цікаві правила 

в ігровій формі; 
 бути уважними до емоційного стану малюків; 
 ретельно контролювати дотримання гігієнічних норм; 
 проводити виховні заходи з формування здорового способу 

життя. 
Вожатий завжди повинен пам’ятати про те, що в загоні малюків він 

несе велику відповідальність за психічне й фізичне здоров’я дітей і 
виконує роль «батька» або «мами» під час роботи з дітьми. (Докладніше 
про це дивись список літератури, 14–16). 
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Таким чином, знання психологічних та вікових особливостей 
молодших школярів дозволить вам змістовно, творчо , організовано 
побудувати роботу в загоні, успішно пройти практику і отримати 
справжнє задоволення від роботи, адже діти – це вічне джерело енергії 
та наснаги! 

 

5. Рекомендована література 
1. Використання рухливих і народних ігор, забав, естафет у фізичному 

вихованні учнів 1-2 класів: Методичні рекомендації до вивчення курсу спортивних 
та рухливих ігор. Для студентів педагогічних навчальних закладів / О. В. Міщенко, 
В. І. Гончаренко – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 28 с.) 

2. Спортивні свята в оздоровчих таборах відпочинку школярів. 
Методичні рекомендації для інструкторів фізичного виховання та вихователів 
літніх оздоровчих таборів. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СДПУ 
ім. А. С. Макаренка, 2000. – 44 с. 

3. Спартакиада: В помощь воспитателям; Опыт организации летнего 
отдыха детей: Сценарий // Позакласний час. – 2005. – 11/12, червень. –  
С. 22–25. 

4. Кульбаба А. День Нептуна: Сценарий / А.Кульбаба, А. Буденный // 
Позакласний час. – 2005. – 11/12, червень. – С. 26–30.) 

5. Афанасьев С. П., Коморин С. В. / Веселые конкурсы для больших и 
маленьких. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2004. – 288 с: ил. – (1000 советов). 

6. Андріяш С., Нємая Я. Будемо знайомі: Ігротусовка в таборі відпочинку 
/ C. Андріяш, Я. Нємая // Завуч. – 2000. – № 12. – С. 3–42. 

7. Афанасьев С. Методика организации конкурсов / С. Афанасьев // 
Воспитание школьников. – 2001. – № 3. – С. 18–24. 

8. Григорчук Т. В., Іова В. Ю., Красномовець Л. В. Веселкове дитинство. 
(Технології виховної роботи з молодшими школярами): Навчально-методичний 
посібник. / Т. В. Григорчук, В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець – Кам’янець-
Подільський : Абетка, 2001. – 116 с. 

9. Игры – общение, тренинг, досуг / Под ред. Петрусинского В. В. – М. : 
Новая школа, 1994. 

10. Лучшие игры для семейных праздников с карандашом и бумагой: 
[100 игр] // Позакласний час. – 2006. – 5. – С. 105–123. 

11. Белова С. Творчество плюс фантазия, или сто способов сделать жизнь 
в лагере интересной: [Детские летние лагеря РФ] / С. Белова, А. Макаренко // 
Народное образование. – 2006. – 3. – С. 113–117. 
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12. Корнієнко С. Організація виховного простору молодших школярів // 
Початкова школа. – 2005. – 6. – С. 30–33. 
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14. Дидактичні ігри з валеології: Розкажіть онуку. 2004. – № 28–29. –  
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15. Цікавинки із азбуки безпеки: Розкажіть онуку. – 2003. – 2003. – № 25. – 
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Рощупкіна Л.Ю. 
викладач кафедри педагогічної творчості 

Осьмук Н.Г. 
викладач кафедри педагогіки 

 

Секція: «Колективна творча справа» 
 

Мета: навчити студентів застосовувати на практиці технологію КТС, 
вправлятись у виявленні проблем життєдіяльності, організації певного 
виду творчої діяльності, презентації і самоаналізу отриманих 
результатів, формуванні правил взаємовідносин у дитячому колективі. 

Розвивати: творчі та професійно-педагогічні здібності студентів. 
Виховувати: толерантне, доброзичливе ставлення, колективізм, а 

також здатність до самореалізації, готовність до участі в діяльності на 
користь і радість людям. 

ПЛАН 
1. Колективна творча справа: сутність, завдання, етапи 

проведення, види. 
2. Організація, підготовка, проведення та аналіз КТС за темою: 

«Місто чарівних сердець». Ініціація КТС. Виявлення соціального об’єкту, 
виду творчої діяльності в процесі мозкового штурму. 

3. Рефлексія засобом стіннівки «Правила дружних і сердечних 
відносин мешканців оздоровчого табору». 

4. Планування нового КТС на підставі діагностичного опитування 
(«Пральна машина», «Кошик для сміття», «Портфель корисних 
складових КТС»).  

5. Рекомендована література. 
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Обладнання: мікрофон, плани презентації проектів мешканців 
вулиць чарівних сердець, аркуші ватману, фломастери, фарби, олівці, 
пензлики, фонотека, малюнки для діагностичного опитування. 

 

1. Колективна творча справа: сутність, завдання, етапи 
проведення, види. 

Сучасні педагоги із зацікавленням звертаються до моделі 
демократичного самоуправління молоді – комунарської методики 
колективного творчого виховання. Вона розроблена О.С. Газманом, 
І.П. Івановим, Ф.Я. Шапіро, С.А. Шмаковим та їх послідовниками на 
підгрунті педагогічних ідей К.П. Венцеля, А.С. Макаренка,  
В.Н. Сороки – Росінського, В.М. Терського, С.Т. Шацького. 

Для дітей, підлітків, юнаків та дівчат потреба належати до 
колективу – це насамперед бути суб’єктом самоорганізації та 
самоуправління. На наш погляд, найбільш доцільним за таких умов є 
використання колективних творчих справ (КТС): 

К – колективні за способом організації (кожен член загону бере 
участь); 

Т – творчі за формою та методами (ніколи не проводяться за 
шаблоном, передбачають здійснення пошуку кращих шляхів і засобів 
вирішення практичних задач, створення оригінальних продуктів 
діяльності); 

С – це діяльність, що повинна бути особистісною та суспільно 
значущою (спрямованою на користь та радість людям). 

КТС – спосіб життєдіяльності дітей, молоді й метод, що насичений 
творчістю, грою. Він використовується з метою:  

– вирішення складних проблем; 
– розвитку творчого мислення, самостійності, громадянських 

якостей учасників; 
– створення ситуації успіху для кожного учасника, умов для 

творчості, авансованої довіри шляхом безпосереднього впливу 
особистості педагога та колективу. 

Сучасна методика КТС – це спосіб організації життя дитячого 
колективу, під час якого діти та дорослі як товариші в спільній справі 
піклуються про поліпшення , зміну навколишнього життя та себе 
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особисто; планують, організовують і аналізують свою діяльність усі 
разом через накопичення, осмислення та вибір думок, припущень, ідей 
кожного, формуючи в діяльності стосунки дружби, поваги, 
взаєморозуміння й турботи.  

Варто наголосити на принципових положеннях методики КТС: 
1) соціальна спрямованість діяльності. Уся колективна творча 

діяльність має бути спрямована на покращення розвитку своєї школи, на 
турботу про громадян, що її потребують (люди похилого віку, інваліди), 
на відкриття невідомої сторінки історії, на турботу про навколишню 
природу тощо; 

2) стосунки турботи – тільки в атмосфері доброзичливих, щирих, 
демократичних стосунків з дітьми можна розбудити в них інтерес до 
спільної діяльності. Такі стосунки не виключають вимогливості, але 
змінюють їх характер – вимоги ставить не педагог, а сама справ до всіх 
його учасників; 

3) розподіл колективу на мікро колективи – творчі групи, бригади, 
ланки тощо. Щоб у плануванні, організації й аналізі діяльності взяли 
участь усі члени колективу, необхідна дворівнева організація діяльності: 
на рівні мікроколективу (3 – 10 осіб), де кожен пропонує, обговорює, діє; і 
на рівні всього колективу, де пропонують, обговорюють представники 
кожного мікро колективу; 

4) чергування творчих доручень (ЧТД) – періодичні перевибори 
органів учнівського самоврядування , чергування постійних справ – 
доручень між мікро колективами і планування, під час якого кожен із 
членів колективу обов’язково входить в одну з рад справи, є його 
організатором; 

5) ради справ. Усі КТС очолюють ради. Їхня чисельність залежить 
від масштабу й характеру справи. Раду справи обирають учні або їх 
створюють ініціативні групи методом самовисування; 

6) Різноманітність діяльності. КТС дозволяють комплексно 
вирішувати завдання розумового, ідейно-політичного, морального, 
трудового, естетичного та фізичного виховання школярів.  

Первісним елементом КТС є педагогічний задум. Він визріває із 
потреби життя, із обізнаності організатора справи щодо потреб, інтересів 
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та мотивів учасників відповідно різним видам діяльності і співвідноситься 
з актуальними завданнями виховної роботи. 

Організація діяльності учасників методом КТС вимагає 
враховувати: 

- рівень розвитку колективу, його організованості; 
- наявність досвіду участі в аналогічних справах; 
- уміння влаштовувати взаємодію з однолітками спираючись на 

демократичний стиль управління справою та діалогічний стиль 
спілкування. 

Під час підготовки КТС організатору слід: 
- упередити появлення групового «нарцисизму», який 

породжується впевненістю в тому, що «разом ми все можемо», 
піклуватися про високий рівень ділового співробітництва; 

- толерантно відстоювати лідерів позитивних ціннісних орієнтацій; 
- піклуватися про удосконалення навичок членів групи у 

самоврядуванні (розвитку здібностей до колективного планування, 
колективної організації, самоаналізу того, що зроблено); 

- пам’ятати про необхідність ускладнення діяльності, своєчасну 
ініціацію нових цікавих завдань, що вимагатимуть напруження сил, 
здібностей учасників об’єднання; 

- не допускати приниження колективом окремої особистості. 
Гнучка педагогічна позиція – показник організаторських здібностей 

педагога.  
Неабияке значення має доцільний вибір мізансцени організації 

справи. Організатор узгоджує варіанти розміщення учасників у просторі 
відповідно певним ситуаціям спілкування. 

КТС передбачає максимальну свободу творчості, дозволяє 
вирішити сукупність педагогічних завдань: 

- розвиток колективних демократичних основ життя – 
самостійності, ініціативи, громадянського гуманного ставлення до людей; 

- виявлення здібностей, знань, найкращих особистісних якостей, 
що свідчать про професійне та моральне обличчя учасників; 

- задоволення інших актуальних потреб дітей та молоді. 
Обрати певну КТС педагогу допомагає обізнаність із наступною їх 
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класифікацією: 
1. Пізнавальні справи (аукціон знань, захист фантастичних і 

наукових проектів тощо). 
2. Рольові ігри (конкурс майстерності, конструкторський завод 

тощо). 
3. Пізнавально-рольові ігри (захисти: професій, проектів 

підручників, програм самовдосконалення тощо). 
4. Комплексні ігри (дорогами відкриття, КВК, конкурс гармонійність 

тощо). 
5. Художньо-образотворчі справи (коло пісень, концерт-блискавка, 

конкурс ораторів, поетів, композиторів та ін.). 
6. Спортивні справи (естафети, спартакіади, олімпіади, «сильні, 

сміливі, винахідливі»). 
7. Суспільно-політичні справи (такі, що присвячені загальним 

народним, релігійним та іншим святам). 
Суб’єктом творчої ініціативи, організатором колективних творчих 

справ виступають як організатори-педагоги, так і учасники. Найчастіше 
саме учасники обирають, планують такі справи, а потім всебічно 
аналізують, оцінюють їх результати. Педагоги ж виступають як 
співучасники колективних починань. 

 

2. Організація, підготовка, проведення та аналіз КТС за темою: 
«Місто чарівних сердець». Ініціація КТС. Виявлення соціального 
об’єкту, виду творчої діяльності у процесі мозкового штурму. 

Технологічна послідовність проведення КТС передбачає єдність 
та логічну послідовність шести стадій, зокрема: 

1. Попередня робота вихователів: визначення ролі даного КТС у 
житті колективу, формулювання виховних завдань; продумування різних 
варіантів справи і настановної (стартової) бесіди; розгляд доцільності 
залучення шефів, старших і молодших друзів, однодумців. 

2. Колективне планування: колективне уточнення мети діяльності 
первинного колективу; колективний збір інформації; розвідка справ; 
колективний аналіз зібраної інформації, її узагальнення, визначення 
завдань, справ; загальний збір, збір-старт. 

3. Колективна підготовка справи: керівний орган КТС уточнює та 
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конкретизує план її підготовки і проведення; організує виконання цього 
плану, доцільно визначаючи місце кожного у колективній дії, організує 
взаємини, заохочує ініціативу; кожен мікро колектив виконує своє завдання, 
виявляючи максимум творчості, ініціативи, готуючи (таємно) сюрприз для 
всіх, створює матеріальну базу, необхідну для проведення КТС. 

4. Проведення КТС: здійснення плану; створення й підтримка 
мажорного тону, духу бадьорості та впевненості у своїх силах, 
прагнення долати труднощі, ствердження й підтримка здатності 
дарувати людям радість. 

5. Колективне підбиття підсумків КТС: аналіз на рівні мікро 
колективу (Що вдалося зробити із запланованого? Завдяки чому? Що 
варто використати надалі? Що перетворити на традицію? Що можна 
зробити краще? Кому слід подякувати?). Потім думки мікро колективів 
обговорюються на загальному зборі, де рада справи формує колективну 
оцінку. 

6. Найближча післядія КТС: справу завершено, а що далі? 
Виконуються рішення , прийняті на загальному зборі; вносяться зміни у 
творчі чергові доручення мікро колективам, плануються нові КТС. 

У технології КТС реалізується модель трьох ступенів. Завдання, які 
виконує самоуправління, збігаються із змістом етапів КТС: 

а) етап колективної підготовки справи (задум, визначення мети, 
формування творчих груп, активу справи, з’ясування змісту, прийомів і 
методів, планування етапів діяльності і спілкування); 

б) етап проведення справи (практична реалізація запланованого); 
в) етап аналізу результатів і планування нової КТС. 
Так, наприклад: підготовка КТС «Місто чарівних сердець» була 

ініційована підлітками. Вибір справи обумовлений прикрими діями групи 
підлітків, які ображали дівчаток та хлопців, що були фізично менше 
розвиненими (за зростом, фізичною силою).  

Визначили проблему: як налагодити доброзичливі стосунки між 
усіма членами дитячого колективу, скасувати культ сили, навчитися 
упереджувати антиморальну поведінку бешкетників? 

У процесі мозкового штурму сформулювали мету : розробити 
правила дружніх і сердечних відносин мешканців загону оздоровчого 
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табору. У процесі пошуку форм і методів реалізації мети дійшли висновку, 
що напрацювати, а потім і виконувати правила взаємовідносин між 
мешканцями можливо тільки за умови участі в справі всіх членів колективу.  

Розглянули багато пропозицій стосовно використання методів, 
прийомів і форм організації спільної діяльності. Зупинилися на виборі 
захисту проекту: «Місто чарівних сердець».  

Загін поділили на групи за принципом особистісних симпатій, 
визначили керівників.  

Отримали завдання, визначили напрямки проектування, 
використовуючи прийом «Ромашка»: кожний керівник групи витяг 
пелюсток із завданнями і ордером на поселення в будиночках однієї з 
названих далі вулиць: Залізної, Дерев’яної, Кришталевої, Доброї, 
Творчої тощо. 

Проектування відбувалося за орієнтовним алгоритмом: 
1. Назва вулиці, де мешкають люди з певними серцями. 
2. Гасло, що акумулює напрямок розгортання проекту і 

конкретизується яскравими малюнками, ілюстраціями тощо. 
3. Пісня-гімн мешканців вулиці.  
4. Загальна характеристика вулиці, що буде спроектована із 

урахуванням особливостей сердець її мешканців. 
5. Орієнтовний план напрямів проектної діяльності: характеристика 

особистісних якостей мешканців; обладнання домівок; сімейні традиції; 
свята; архітектура вулиці; пам’ятники історії та культури; промислові 
підприємства; навчальні заклади; улюблені міста відпочинку; місця 
харчування і меню; супермаркети; головні правила побудови 
взаємовідносин між мешканцями вулиці – їх слід назвати не менше п’яти 
(бажано яскраво оформити проект, занотувати у вигляді схем, малюнків, 
макету тощо). 

6. Презентація та захист проектів вулиць міста чарівних сердець. 
7. Висновки. 
8. Призначення проекту і напрямки його за провадження в 

оздоровчому таборі. 
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3. Рефлексія засобом стіннівки «Правила дружніх і сердечних 
відносин мешканців оздоровчого табору». 

Рефлексія проводилась засобом оформлення стіннівки (можливою 
є також здійснення рефлексії у формах дружнього кола або динамічних 
груп) . Вона передбачає чіткі й відверті відповіді кожного учасника КТС 
на такі питання: «Що було зроблено? Що сподобалося, не сподобалося, 
було головним? Яка доля моєї участі (дізнався, зрозумів, навчився, 
зумів, зробив, відкрив у собі нове)? Як себе почував? Які пропозиції, 
зауваження можеш запропонувати собі, іншим учасникам?). 

Обов’язково заслуховується відгук і рецензія експертів щодо якості 
виконання, оформлення, презентації проекту і важливості 
запропонованих правил сумісного життя мешканців міста. 

За підсумками творчої діяльності оформляється стіннівка, де є 
місце міркуванням кожного члена учнівського колективу.  

Узагальнені й систематизовані правила сумісного проживання 
оформляються і вивішуються на почесному місці. Корисність кожного з 
них ще раз коментується і аргументується авторами і експертами.  

Колектив отримує обґрунтовані настанови щодо покращення 
мікроклімату в колективі, взаємовідносин між підлітками. 

Експерти використовують такі критерії оцінки якості проекту: 
1. Новизна отриманого результату. 
2. Оригінальність проекту й пропозицій. 
3. Особистий внесок кожного. 
4. Оформлення проекту. 
5. Трудовий внесок(обсяг виконаних робіт). 
6. Користь напрацьованих правил взаємовідносин між членами 

колективу, можливість їх впровадження на практиці. 
7. Логіка викладення матеріалу під час презентації. 
8. Уміння зацікавити слухачів. 
9. Аргументованість відповідей на запитання, наявність попиту на 

заявлений проект, його ідеї. 
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4. Планування нового КТС на підставі діагностичного 
опитування («Пральна машина», «Кошик для сміття», «Портфель 
корисних складових КТС»).  

Завершується КТС улюбленою піснею і підсумковою діагностикою 
корисності КТС. Кожен учасник творчої справи має три різнокольорові 
аркуші. На зеленому – перераховують все корисне, чому навчилися в 
процесі творчої діяльності і кидають його в намальований на дошці 
портфель. Його слід взяти з собою в практичну діяльність. Червоний 
аркуш містить інформацію про те, над чим слід ще попрацювати, що 
стане основою наступної КТС. Жовтий аркуш розповість про помилки, 
про те, що слід викинути в сміття й ніколи більше не використовувати.  

Таким чином, застосування КТС дозволяє вирішити чисельні 
завдання особистісно-зорієнтованого виховного процесу, сприяє 
упередженню проявів агресії з боку підлітків, їх антисоціальних вчинків, 
залученню молоді до творчості, викликає стійку мотивацію до справ на 
користь і радість людям, дозволяє кожному учаснику творчої справи 
узнати якомога більше про себе кращого, отримати віру в позитивну 
перспективу власного майбутнього.  

 

5. Рекомендована література: 
1. Зоц В., Коломієць Г. КТД – колективна творча діяльність // Виховання в 

школі / Упоряд. В. Варава, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. –  
С. 99 –118.  

2. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел / 
И. П. Иванов. – М. : Педагогика, 1989. – 209 с. 

3. Иванов И. П. Воспитывать коллективистов. В сб. Педагогический 
поиск. / И. П. Иванов. – М. : 1988. 

4. Игры: обучение, тренинг, досуг. – М. : Педагогика, 1994. 
5. Кипарис-2: Коллективно – творческие дела. Интересные встречи / 

Учебное пособие по организации детского досуга в детских оздоровительных 
лагерях и школе / Авторы-составители: Ю. Н. Григоренко, У. Ю. Кострецова. – 
М. : Педагогическое общество России, 2004. – 96 с. 

6. Пархомець І. О. Технологія колективного творчого виховання / 
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8. Рощупкіна Л. Ю. Проектна діяльність – фактор розвитку життєздатної 
особистості дошкільника / Л. Ю. Рощупкіна // Педагогічна Сумщина. – 2005. – 
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Шматкова А.І. 
викладач кафедри фізичної культури 

 

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота в 

таборах відпочинку дітей і школярів 
 

Мета: узагальнити знання студентів щодо завдань і провідних 
напрямків здійснення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 
діяльності під час відпочинку дітей, охарактеризувати основні форми 
зазначеної діяльності, звернути увагу на особливості здійснення 
спортивної й оздоровчої роботи в умовах дитячого оздоровчого закладу. 

ПЛАН 
1. Фізичне виховання в оздоровчому таборі: провідні завдання та 

вимоги до планування. 
2. Основні форми реалізації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи у таборі. 
3. Особливості організації і проведення ранкової гімнастики, 

рухливих ігор та забав в умовах табору. 
4. Додатки. Приклад комплексу ранкової гігієнічної гімнастики. 

Посадова інструкція інструктора з фізичної культури і спорту. 
5. Рекомендована література. 
 

1. Фізичне виховання в оздоровчому таборі: провідні завдання 
та вимоги до планування. 

Літня педагогічна практика відіграє велику роль у професійній 
підготовці студентів як майбутніх вчителів. Вона надає можливість 
перевірити себе як вчителя, вихователя, вожатого: побачити свої слабкі 
й сильні сторони, вдосконалити професійні вміння й навички, здобути 
власний досвід виховної діяльності. Однією із обов’язкових складових 
роботи вожатого є організація й проведення різноманітних спортивно-
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масових та фізкультурно-оздоровчих заходів. Під час канікул рухливі й 
спортивні ігри, естафети, змагання, плавання у природних водоймах 
мають особливий оздоровчий і виховний потенціал. Ці заняття, дають 
можливість дітям відчути радість і задоволення від занять на свіжому 
повітрі, від упевненості у власних фізичних можливостях, їх розширенні. 

Фізичне виховання в оздоровчому таборі вирішує такі завдання: 
 Зміцнення здоров’я дітей та школярів. 
 Загартовувати організму. 
 Розвиток життєво-важливих фізичних якостей, умінь і навичок. 
 Виховання інтересу й звички до регулярних щоденних занять 

фізичними вправами. 
 Формування гігієнічних навичок. 
 Виховання організаторських здібностей у заняттях фізичною 

культурою і спортом. 
Для досягнення мети виховання й розвитку школярів у оздоровчих 

таборах важливе місце займає організація та планування спортивно-
масової роботи. Планування роботи – це складання комплексу 
конкретних взаємопов’язаних дій для практичної реалізації мети та 
завдань діяльності на конкретний період. До плану роботи необхідно 
включити змагання різних напрямків. Наприклад: змагання на силу, 
спритність, винахідливість, витривалість; рухливі ігри, спортивні ігри, 
туристичні походи, мандрівки тощо. Крім цього вожатому необхідно вміти 
проводити ранкову гігієнічну гімнастику з урахуванням віку дітей, вміти 
організувати та проводити змагання як у загоні, так і в таборі. 

 

2. Основні форми реалізації фізкультурно-оздоровчої та  
спортивно-масової роботи в таборі. 

Фізична культура в оздоровчих таборах відпочинку, як один із 
засобів оздоровлення й удосконалення фізичної та спортивної 
підготовки, активного відпочинку, має бути реалізованою через такі 
форми: 

 фізкультурні заходи в режимі дня (ранкова гігієнічна гімнастика, 
щоденне загартовування, купання та навчання плаванню, вечірні 
прогулянки тощо); 
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 фізкультурна робота в загоні (фізкультурні заняття в загоні, 
збори загонів на фізкультурну тематику, екскурсії, туристичні походи, 
рухливі ігри, ігри на місцевості, обговорення спортивних змагань); 

 масова спортивна робота (спортивні конкурси, змагання, в тому 
числі з різних видів спорту, рухливі ігри, спортивні ігри, рухливі народні 
ігри, вікторини, естафети, товариські зустрічі, спартакіади тощо); 

 навчально-тренувальні заняття гуртків, секцій і команд з різних 
видів спорту; 

 громадська робота (підтримка чистоти й порядку в містах, де 
проводились змагання чи тренування; виготовлення й ремонт 
спортивного обладнання тощо); 

 агітаційна та пропагандистська робота (щодо користі 
систематичних занять фізичними вправами, ранкової гімнастики, про 
найкращих спортсменів, про новини в змаганнях країни, про Олімпійські 
ігри, про нові рекорди, про нових рекордсменів, про види спорту ). 

 

3. Особливості організації і проведення ранкової гімнастики, 
рухливих ігор та забав в умовах табору. 

Найбільш розповсюдженими формами фізкультурно-оздоровчої 
роботи вожатого є проведення ранкової гімнастики та рухливих і 
спортивних ігор. 

Метою ранкової гігієнічної гімнастики (РГГ) є укріплення здоров’я 
дітей, підготовка їх організму до активного трудового дня. Щоденне 
виконання ранкової гімнастики привчає школярів до систематичних 
занять фізичними вправами. 

Ранкову гігієнічну гімнастику починають з ходьби і потягування, 
потім застосовують вправи на розвиток сили, швидкості (стрибки, біг з 
поступовим переходом на ходьбу), закінчують – вправами на поновлення 
дихання, яке перевіряється за частотою серцевих скорочень (повинна 
коливатися від 90 до 130 ударів на хвилину). Проведення ранкової 
гімнастики під сучасну музику викличе інтерес у дітей і сприятиме 
розвитку відчуття ритму. Для наймолодших загонів можна запропонувати 
такі вправи, як «потягушечки», «розбудемо ручки, ніжки, щічки», «насос», 
«присядка», «коники», «стрибунці-горобчики». Приклад комплексу 
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ранкової гігієнічної гімнастики наведено в додатках. 
Метою різноманітних рухливих ігор в оздоровчому таборі є виховання 

свідомості, сили волі, відповідальності, товариських почуттів, формування 
понять про норми поведінки, розвиток фізичних здібностей дітей та 
школярів. Застосування рухливих ігор надає вихованцям можливості 
закріпити та вдосконалити вміння і навички, розвинути життєво важливі 
фізичні якості: швидкість, спритність, витривалість тощо. 

Використання під час дозвілля школярів народних ігор та забав 
допоможе дітям ознайомитися з традиціями й звичками свого народу, 
тими фізичними якостями й вміннями, що найбільш цінуються, 
поважаються; сприятиме національно-патріотичному вихованню в дусі 
кращих козацьких традицій. Народні ігри також сприятимуть розвитку 
уваги, пам’яті, фантазії. 

Завдання рухливих ігор, естафет, спортивних заходів полягає в: 
1) розвитку основних фізичних якостей; 
2) закріпленні й удосконаленні бігу, стрибків, метання, лазання, 

рівноваги, покращення координації; 
3) позитивному впливі на емоційну сферу дітей та школярів; 
4) вихованні дружби, взаємодопомоги, взаємовиручки, 

толерантності та розвитку відповідальності, наполегливості, лідерських 
якостей особистості тощо. 

В умовах оздоровчого табору для підвищення інтересу дітей до 
занять спортом можливо запропонувати систему змагань схожу на 
Олімпійські ігри, які можна назвати «Наші ігри» , «Малі Олімпійські ігри». 
Кожного літа свєю популярністю не поступається «Свято Нептуна – царя 
морів та океанів». У нагоді стане проведення таких заходів, як «У 
нічному лісі», «Івана Купала» тощо. 

У наш час великого резонансу набули телепередачі й проекти 
«Танці з зірками», «Танцюю для тебе», «Танцюють всі». Велика й різна 
за віком глядацька аудиторія уважно спостерігає якою працею, якими 
фізичними навантаженнями, наполегливістю й силою волі учасники 
йдуть до перемоги. В оздоровчому таборі адаптований конкурс з такою 
ідеєю буде надзвичайно популярним. 
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4. Додатки. 
Приклад комплексу ранкової гігієнічної гімнастики 

I. В. п. – стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1 – поворот тулуба 
ліворуч, руки вгору (вдих); 2 – в. п. (видих); 3–4 – те саме в інший бік. 
Звернути увагу на правильне положення «руки до плечей» (лікті 
притиснуті до тулуба). Вправу виконати 8-10 разів у середньому темпі. 

ІІ. В. п. – основна стійка. 1 – упор присівши (вдих); 2 – розгинаючи 
ноги, упор стоячи зігнувшись (видих); 3 – випрямитись, руки до плечей 
(вдих): 4 – руки вниз (видих). Під час виконання вправи чітко фіксувати 
кожне положення (тулуб не піднімати, якщо ноги не повністю 
випрямлені). Вправу виконати 8-10 разів у повільному темпі. 

ІІІ. В. п. – основна стійка, руки на пояс. 1–2–3 – пружинисті 
присідання на носках, руки вперед, у сторони, вгору (видих); 4 – в. п. 
(вдих). Присідаючи на носках, тулуб тримати вертикально, коліна не 
розводити. Вправу виконати 6-8 разів у середньому темпі. 

ІV. В. п. – стійка ноги нарізно, руки вгору. 1-2 – два лицеві кола 
всередину; 3-4 – два нахили в лівий бік (пружинисто). Те саме в інший 
бік. Вправу виконати в повільному темпі 6-8 разів у кожний бік. Під час 
нахилів убік дивитися на руки. Слідкувати за тим, щоб діти не нахиляли 
тулуб уперед. Дихання рівномірне, без затримок. 

V. В. п. – основна стійка. 1 – притиснути руками до грудей коліно 
лівої ноги (видих); 2 – в. п. (вдих); З – притиснути руками до грудей 
коліно правої ноги (видих); 4 – в. п. (вдих). Вправу виконати 4–6 разів 
кожною ногою. Під час виконання вправи не нахилятися вперед і не 
згинати ногу, на яку опирається. 

VІ. В. п. – широка стійка ноги нарізно. 1 – напівприсід на правій нозі, 
руки в сторони – випад (вдих): 2 – в. п. (видих). Те саме в інший бік. 
Вправу виконати 4-6 разів у кожний бік у середньому темпі. Тулуб 
тримати вертикально, в сторони і вперед не нахиляти. 

VII. В. п. – основна стійка, руки в сторони. 1 – стрибок ноги нарізно, 
сплеск у долоні над головою; 2 – стрибок у в. п. Виконати до 35 стрибків і 
перейти на ходьбу на місці. Слідкувати за рівномірним диханням і 
правильними стрибками (на носках). 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСТРУКТОРА З ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

І. Загальні положення 
1.1. Інструктора з фізичної культури і спорту дитячого оздоровчого 

закладу (далі – інструктор зі спорту) приймають на посаду і звільняють з 
посади за подання начальника дитячого оздоровчого закладу з числа 
повнолітніх осіб. 

1.2. Кваліфікаційні вимоги: фахова освіта і стаж практичної роботи з 
дітьми і підлітками не менше двох років. 

1.3. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий 
оздоровчий заклад, законами, нормативними актами державних органів, 
що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, 
методичними та інструктивними матеріалами профспілкових органів, а 
також дійсною інструкцією. 

1.4. Структурно підлеглий начальнику закладу, працює під 
керівництвом заступника начальника з виховної роботи, старшого 
вихователя. 

1.5. Є матеріально відповідальною особою й несе 
відповідальність за довірені йому матеріальні цінності. 

1.6. Заміщує інструктора з плавання на період його тимчасової 
відсутності. 

II. Обов’язки 
Інструктор із спорту зобов’язаний: 
- до заїзду в заклад пройти обов’язковий медичний огляд на право 

роботи в ньому, належним чином оформити особисту санітарну книжку й 
здати її лікарю закладу; 

- пройти обов’язковий інструктаж в обсязі, необхідному для 
здійснення своїх обов’язків; 

- дотримуватися вимог Положення закладу, виконувати Правила 
внутрішнього розпорядку; 

- ознайомитися з дійсною інструкцією й чітко дотримуватись її; 
- проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого 

травматизму й нещасних випадків; 
- брати участь у плануванні виховної та оздоровчої роботи закладу; 
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- організувати навчання та інструктаж вихователів з організації й 
проведення спортивних ігор і змагань; 

- організувати проведення спортивно-масової роботи в дитячому 
закладі, керувати нею; 

- організувати проведення щоденної ранкової гігієнічної зарядки; 
- організувати спортивні заняття з дітьми з ослабленим здоров’ям; 
- складати заяви на придбання спортивного обладнання, стежити 

за його дбайливим використанням, ремонтом, брати участь у списанні; 
- під час проведення спортивних змагань забезпечувати абсолютну 

безпеку дітей і підлітків; формувати моральні якості, виховувати волю до 
перемоги; 

- надавати допомогу вихователям у формуванні органів 
фізкультурного самоврядування в загонах; 

- організовувати й проводити спортивні змагання, турніри, свята; 
- проводити консультації для вихователів з питань, віднесених до 

його компетенції; 
- виконувати інші обов’язки і доручення, що входять до його 

компетенції, за розпорядженням адміністрації дитячого оздоровчого 
закладу. 

III. Права 
Інструктор зі спорту має право: 
- знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і 

організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами 
начальника закладу, що стосуються безпосередньо спортивно-
оздоровчої роботи, вносити відповідні пропозиції до них; 

- вносити на розгляд керівника закладу пропозиції щодо 
вдосконалення діяльності закладу й методів роботи колективу; варіанти 
усунення наявних недоліків; 

- вимагати від начальника закладу надання допомоги у виконанні 
покладених на нього посадових обов’язків і реалізації прав, 
передбачених даною посадовою інструкцією; 

- візувати і підписувати всі документи за характером своєї 
діяльності; 

- звертатися до керівництва закладу для захисту своїх професійних 
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інтересів. 
IV. Відповідальність 
Інструктор зі спорту несе дисциплінарну, адміністративну, 

матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного 
законодавства за: 

- збереження життя, здоров’я, честі, гідності й недоторканності 
дітей, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі в межах своїх 
посадових обов’язків; 

- недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків; 
- результати спортивно-оздоровчої роботи в закладі, виконання 

запланованої роботи; 
- дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці й техніки 

безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, санітарно-гігієнічних 
правил і норм; 

 

4. Рекомендована література. 
1. Андрощук Н. В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні 

школярів. Методичний посібник / Н. В. Андрощук. – Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2001. – 144 с. 

2. Бережна Л. І. Ігри як засіб фізичного виховання школярів. 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. І. Бережна. – Суми : СумДПУ, 
2005. – 104 с. 

3. Використання рухливих і народних ігор, забав, естафет у фізичному 
виховання учнів 1-2 класів. Методичні рекомендації для студентів пед. 
навчальних закладів / Міщенко О. В., Гончаренко В. І. – Суми : СумДПУ., 2003. 
– 29 с. 

4. Коротков І. М. Рухливі ігри в заняттях спортом / І. М. Коротков – М. : 
1981. – 136 с. 

5. Леськів А. Д. Рухливі та естафети на місцевості для школярів 
молодшого та середнього віку / А. Д. Леськів. – Тернопіль : СМП Астон, 2000. – 
132 с. 

6. Менхин Ю. В., Менхин А. В. Оздоровительная гимнастика: Теория и 
методика / Ю. В. Менхин, А. В. Менхин. – Ростов на Дону, Феникс, 2002. – 56 с. 

7. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів педагогічних 
вузів: Метод. рек. / Уклад.: І. І. Заплішний, П. І. Щербак. – Ніжин : РВВ НДПУ, 
2002. – 42 с.  
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8. Сидоренко О. Р., Шматкова А. І., Востоцька І. Ф., Осипова І. Л. Казки та 
ігри у розвитку дитини: Методичний посібник / О. Р. Сидоренко, А. І. Шматкова, І. 
Ф. Востоцька, І. Л. Осипова – Суми : СумДПУ, 2004. – 80 с. 

9. Фрідман М. Г. Спортивно-оздоровча робота в дитячих таборах 
відпочинку / М. Г. Фрідман. – М. : 1991. – 126 с.  

10. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 1 / 
Б. М. Шиян – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с. 

11.  Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2 / 
Б. М. Шиян – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с. 

12.  Шматкова А. І. Спортивні свята в оздоровчих таборах відпочинку 
школярів. Методичні рекомендації для інструкторів фізичного виховання та 
вихователів літніх оздоровчих таборів / А. І. Шматкова. – Суми : РВВ СумДПУ, 
2000. – 41 с. 

 
 

Ємець І.В.  
викладач кафедри педагогіки, 

інструктор з туризму 
 

Секція: «Туристсько-краєзнавча робота в дитячих 

оздоровчих таборах» 
 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями, напрямками й 
формами туристичної та краєзнавчої діяльності, розкрити особливості її 
здійснення з дітьми та молоддю в умовах дитячих оздоровчих закладів, 
виховувати любов до рідного краю, його історико-культурної спадщини, 
сприяти формуванню екологічного мислення та здорового способу 
життя. 

ПЛАН 
1. Роль і місце туристсько-краєзнавчої роботи в системі виховної й 

оздоровчої роботи таборів відпочинку. 
2. Провідні напрямки краєзнавчої роботи. 
3. Основні форми та методи туристсько-краєзнавчої роботи. 
4. Організація й проведення туристичного походу з вихованцями 

дитячого оздоровчого табору. 
5. Рекомендована література. 
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1. Роль і місце туристсько-краєзнавчої роботи в системі 
виховної й оздоровчої роботи таборів відпочинку. 

Туристсько-краєзнавча робота – один з видів активного відпочинку, 
який відображає характерну тенденцію сучасності – надання переваги 
динамічному відпочинку в поєднанні з пізнавальною діяльністю. 

Допитливість, зацікавленість у вивченні оточуючого світу, 
становлення моральних ідеалів характерні для молодших школярів; 
самоствердження, пошук власного місця в колективі, прагнення до 
самостійності підлітків; самопізнання, визначення подальшого життєвого 
шляху, романтика юності – ці та безліч інших задач вирішуються під час 
занять туристсько-краєзнавчою роботою. Адже саме цей напрямок 
виховної діяльності гармонійно поєднує інтелектуальний, моральний та 
фізичний розвиток молодого покоління. 

Туристсько-краєзнавча діяльність покликана вирішувати важливі 
соціальні завдання, пов’язані з вихованням, оздоровленням та освітою дітей 
та підлітків, а саме: забезпечення змістовного дозвілля та відпочинку; 
сприяння національно-патріотичному вихованню, формуванню національної 
свідомості, духовності учнівської молоді на основі культурно-історичних 
цінностей рідного народу; формуванню та вихованню любові до рідного 
краю, його природи та історико-культурної спадщини, дбайливого ставлення 
до природи, закладення елементів екологічного мислення; формуванню та 
становленню гармонійно розвиненої творчої особистості, розширенню 
світогляду; популяризації здорового способу життя, фізичного оздоровлення 
та профілактики захворювань; формуванню активної життєвої позиції, 
вихованню ініціативи, витривалості, навичок самообслуговування в дітей. 

Краєзнавча робота розкриває широкі можливості для оволодіння 
базовими знаннями з екології, географії, геології, археології, етнографії, для 
розуміння загальних понять краєзнавства, надбання теоретичних та 
практичних навичок з основ туризму та проведення різноманітних 
краєзнавчих досліджень. Виділяють два переважаючих напрямки: 
географічне краєзнавство (екологія, геологія, гідрологія, топографія, 
топоніміка тощо) та історичне краєзнавство (археологія, етнографія, 
народознавство, літературознавство, фольклористика, музеєзнавство 
тощо). 
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2. Провідні напрямки краєзнавчої роботи. 
В оздоровчих закладах організатори краєзнавчої діяльності 

основну увагу приділяють наступним напрямам та питанням:  
1. Географічне краєзнавство. Фізико-географічне районування і 

кліматичні умови. Ландшафти і ресурси області, їхня охорона. 
Відображення рельєфу. Метеорологічні та гідрологічні спостереження. 
Складання «рози вітрів». 

2. Екологія та охорона природи. Предмет і задачі екології, 
загальні терміни й поняття. Історія виникнення і розвитку екології. Зміст, 
методи й задачі охорони природи. Проблеми сировинних, харчових, 
енергетичних ресурсів. Проблеми забруднення ґрунтів, повітря, води. 
Охорона тваринного і рослинного світу. 

Проведення в польових умовах екологічних досліджень. Участь в 
екологічних акціях й операціях. Оформлення звітів, стінгазет тощо. 

3. Геологічне краєзнавство. Предмет і задачі геології, загальні 
терміни і поняття. Місце нашої планети в сонячній системі, сучасні 
погляди на її утворення, основні корисні копалини і мінерали області. 
Збирання мінералів на геологічних відслоненнях та оформлення їх у 
колекції. Змагання з визначення та опису мінералів. 

4. Етнографічне краєзнавство. Формування української 
народності. Історико-етнографічне районування та етнографічні групи 
області. Народні промисли і ремесла, свята, звичаї, обряди і традиції, 
побут. Народні ігри. Народна медицина Традиційна кулінарія. Практичне 
вивчення віршів, українських пісень та інше. 

5. Археологічне краєзнавство. Що вивчає археологія. 
Археологічна культура й етнос, культурні шари. Історичний розвиток 
людини. Основні археологічні культури Південно-східної України. 
Екскурсії до краєзнавчого музею чи археологічних пам’ятників на 
території області.  

Туризм походить від французького «tourisme» – прогулянка, 
подорож – подорожі у вільний час пов’язані з від’їздом за межі постійного 
місця проживання; один з видів активного відпочинку, який поєднує 
відновлення продуктивних сил з оздоровчими, пізнавальними, 
спортивними та культурними й розважальними цілями.  
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Для дітей туризм – це форма активного відпочинку, захоплююче 
заняття, наповнене романтикою незвичного способу життя. А для 
педагога – засіб, за допомогою якого можна краще, глибше пізнати своїх 
вихованців й активно впливати на їх розвиток. 

Туризм, залежно від мети подорожі, поділяється на спортивний, 
пізнавальний (екскурсійний), діловий, любительський (мисливський, 
рибальський), релігійний та інші; залежно від засобів пересування піший, 
лижний, автобусний, автомобільний, авіаційний, велосипедний, водний, 
залізничний, комбінований. 

Виділяють також внутрішній (національний) та іноземний 
(міжнародний) туризм. Туризм з активними (веслові судна, плоти, 
велосипед та інші) і пасивний (морські та річкові круїзи, подорожі на 
автобусах тощо) засобами пересування, організований та самодіяльний. 

 

3. Основні форми та методи туристсько-краєзнавчої роботи. 
Форми і методи туристсько-краєзнавчої роботи можуть бути 

різними: бесіди, лекції, прослуховування підготовлених вихованцями 
доповідей, робота з науковою і науково-популярною літературою, 
екскурсії та експедиції, тематичні ігри, вікторини, конкурси, веселі старти, 
змагання, походи одноденні, багатоденні, «день туриста», туристичний 
зліт, туристичний гурток тощо. Найбільший інтерес у дитячому колективі 
викликають походи. 

Система туристичної роботи в ДОТ включає:  
1. Організацію туристичних прогулянок на початку зміни, екскурсії 

територією табору, його околицями.  
2. Створення в таборі органу самоврядування «Дитячого штабу 

походу». 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. 

3. Змагання з туризму на території табору, організація ігор, 
вікторин, конкурсів. 

4. Вивчення туристських можливостей рідного краю: цікаві об’єкти 
природи, історії, архітектури, археології. Маршрути туристських походів 
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(одноденних, багатоденних, походів вихідного дня) та подорожей рідним 
краєм. 

5. Робота гуртків туристсько-краєзнавчого напряму. 
 

4. Організація й проведення туристичного походу з 
вихованцями дитячого оздоровчого табору. 

Вимоги до організації походів: 
• Визначити відповідальних осіб за підготовку і проведення походу. 

На групу 15–25 осіб має бути два керівники. 
• Видати наказ з ДОТ, у якому чітко визначити відповідальних за 

життя та здоров’я і безпеку дітей у поході. 
• Оформити маршрутні картки з визначенням маршруту, його 

завдань. 
Діти можуть провести спостереження з біології, географії свого 

району, вивчати історію й етнографію місцевості. 
• Під час підготовки до походу необхідно: 
а)  провести медичний огляд дітей; 
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 і правилами гігієни. 

• Навчити дітей спортивного орієнтування на місцевості. 
• Скласти списки дітей у групах за результатами медичного огляду. 
• Провести реєстрацію виходу дітей з території табору. . 

Кілька порад і рекомендацій туристам 
Збираючись у похід, залежно від віку і тривалості походу, готуйте 

рюкзак. Брати в похід слід найнеобхідніше: мило, рушник, нитки, змінну 
білизни, ліхтарик, алюмінієву миску, ложку, флягу, висококалорійні 
продукти харчування – шоколад, цукор, лимон; спальний мішок, 
простирадло, куртку, на ноги взути міцні черевики. Керівник походу 
повинен мати ще голку з нитками, ніж, сірники, аптечку, компас, карту. 

Під час складання рюкзака слід пам’ятати такі правила: 
1. Найважчі речі слід вкладати до рюкзака так, щоб вони були 

ближче до спини туриста (враховувати, що чим далі від опори 
знаходиться вантаж, тим більша його вага). До спини слід покласти 
спочатку м’які речі – простирадло, спальний мішок, пакет з білизною, 



98 
 

куртку, светр. 
2. Необхідно так вкласти всі речі в рюкзаку, щоб під час ходи вони 

не рухались. Рюкзак з боку спини має бути прямим, для цього слід 
щільно набивати речами куточки рюкзака, до яких прикріплені лямки. 

3. Найнеобхідніші речі мають лежати близько – під клапанами, в 
кишенях рюкзака 

4. Усі речі, предмети мають бути в чохлах; продукти не слід класти 
поруч з одягом. 

У дорозі. 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; 
пішоходи не повинні різко відпускати вітки дерев, щоб вони не хльостали 
тих, хто йде позаду. У гущині лісу слід захищати обличчя, піднявши лікті 
до рівня грудей, кулаки доверху. 

Вирушаючи в похід, діти шикуються ланцюжком. Попереду йде той, 
хто йде нешвидким кроком, в його руках – прапорець. «Ланцюжок» дітей 
складають «п’ятірки» на чолі з командиром. Замикає «ланцюжок» 
п’ятірка досвідчених туристів. Керівник групи на маршруті обов’язково 
слідкує за ходою групи дітей. 

Організація відпочинку. Привал роблять за дві години до 
темряви, щоб встигнути влаштувати табір, зібрати хмиз, розпалити 
вогнище, приготувати їжу. 

Уважно обирайте місце привалу. Краще, щоб це була невеличка 
галявина. Огляньте навкруги дерева: чи немає сухих, вітер може їх 
повалити вночі – це небезпечно. Особливо ретельно обирайте місце 
привалу в горах. Можуть бути рухливі камінці, лавини, грязьові потоки. 
Дуже небезпечні гірські ріки, круті схили. Для розпалювання вогнища слід 
обрати місце. Забороняється розпалювати його близько біля дерев, 
кущів, на вершині, у глибокій ямі, біля дитячих наметів. Найкраще 
розпалювати його на піску, на дрібних камінцях. Складіть розпалювання 
вогнища: шматочок паперу, бересту, знятого із сухої берези, можна 
настругати стружок із сухих дерев. Усе складіть курінчиком або 
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колодязем якнайщільніше. Навколо, знову ж курінчиком, складіть більш 
товсті гілочки. Матеріал для розпалювання складають перед походом і 
беруть із собою. Хмиз для вогнища готують заздалегідь, відразу після 
зупинки на привал. Перед тим, як залишити місце спочинку, обов’язково 
перевірте чи повністю згасло вогнище. 

Обов’язки організаторів походу 
Начальник табору: 
• Призначає керівника походу, кухара і коменданта туристичного 

табору. Складає наказ для табора. 
• Завіряє списки учасників походу. 
• За три дні до походу подає у відділ харчування заявку на кількість 

дітей і дорослих, що йдуть у похід. 
• Напередодні походу проводить детальний інструктаж педагогів. 
• Організовує відправку дітей у похід і їхню зустріч з повернення. 
• Заслуховує звіт керівника походу на педагогічній раді табору. 
Заступник начальника з АГЧ: 
• Забезпечує похідний загін необхідним обладнанням. 
• Організовує забезпечення туристичного табору продуктами 

харчування і питною водою 
Відповідальний лікар табору: 
 Організовує медичний огляд учасників походу. 
 Візує списки учасників походу. 
 Призначає медичного працівника для участі в поході, який на 

привалах і в туристичному таборі слідкує за станом здоров’я дітей, 
санітарним приготуванням страв, виконанням розпорядку дня під час 
походу. 

 Комплектує аптечку швидкої допомоги, яку медичний працівник 
бере з собою. 

Керівник походу (турист-інструктор, вожаті 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, табору; 
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— 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, перевірити 
туристичне обладнання; перевірити наявність похідних аптечок у кожнім 
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-
медичні огляди учасників походу: перший раз – перед походом, наступні 
– через кожні дві години в поході, підсумковий огляд – після завершення 
походу; 

— підібрати і представити на затвердження начальнику табору 
кандидатуру помічника керівника походу. 

• Керівник походу зобов’язаний: 
— суворо дотримуватись маршруту походу, виконувати режим дня і 

режим руху згідно з маршрутом; 
— коли захворіла дитина, вжити заходів щодо відправки хворого в 

табір; 
— організувати обов’язкове чергування дорослих у нічний час в 

туристичному таборі; 
— 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; 
— під час проходження важких ділянок походу дотримуватись 

заходів безпеки; 
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Комендант табору: несе головну відповідальність за 
протипожежний і санітарний стан у туристичному таборі, використання 
продуктів харчування. 

 

5. Рекомендована література: 
1. Бардин К. В. Азбука туризма. Пособие для руководителей 

туристических походов в школе / К. В. Бардин. – М. : Просвещение, 1973. – 176 с. 
2. Владимирский Б. С. Выбираю тропу: книга о туризме / 

Б. С. Владимирский. – К. : Молодь. – 1990. – 120 с. 
3. В путешествие по Сумщине: Сумы, Ахтырка, Глухов, Конотоп, 

Кролевец, Лебедин, Ромны, Шостка. Путиводитель / В. А. Баранкин и др. – 2-е 
изд. : Прапор. – 1984. – 237 с. 

4. Кодыш Э. Н. Соревнования туристов: пешеходный туризм / 
Э. Н. Кодыш. – М. : Физкультура и спорт. – 1990. – 170 с. 

5. Стрижов А. Н. Туристу о природе: фенологические схемы 
наблюдения в походе / А. Н. Стрижов. – М. : Профиздат. – 1986. – 176 с. 

6. Правила проведення туристичних подорожей з учнівською і 
студентською молоддю України.// Директор школи. – 2000. – № 25/24. – С. 2-6. 

7. Проведення багатоденних туристичних походів та поради їх 
учасникам: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних 
закладів освіти / В. Д. Медвідь, Н. Д. Шошура, Т. Є. Криводуд, Н. А. Кулик. – 
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2005. – 46 с. 

8. Про внесення змін до Правил проведення туристичних подорожей з 
учнівською та студентською молоддю України: Наказ від 24.03.06 № 237// Ін 
форм. зб. Міністерства освіти і науки України 2007. – № 1. – С. 3–18.  

9. Як вивчати свій край / В. І. Жадан, Б. В. Пічугін, Ю. І. Федченко. – К. : 
Рад. Школа, 1981. – 62 с.  

 
 

Осьмук Н.Г. 

викладач кафедри педагогіки 
 

Секція «Гурткова робота в дитячих оздоровчих 

закладах» 
 

Мета: ознайомити студентів із особливостями організації й 
здійснення гурткової роботи як альтернативної форми задоволення 
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пізнавальних інтересів дітей під час відпочинку, формувати уявлення про 
виховний потенціал гуртків у розвитку творчої, художньої, фізичної, 
трудової активності вихованців, розвивати комунікативні, організаторські, 
рефлексивно – аналітичні вміння студентів. 

ПЛАН 
1. Гурткова діяльність в дитячому оздоровчому закладі як форма 

виховання й додаткового навчання дітей. 
2. Типологія гурткової діяльності. Етапи організації гурткової 

діяльності в межах табірної зміни. 
3. Вожатий – керівник гуртка. Практичні поради. 
4. Приклад розробки методичного забезпечення гуртка в дитячому 

оздоровчому закладі. 
5. Додатки. Посадова інструкція керівника гуртка. 
6. Рекомендована література. 
 

Практична частина заняття передбачає демонстрацію виробів 
гуртківців – вихованців вожатих попередніх років та визначення на основі 
рефлексії майбутнього напрямку гуртка кожного з студентів.  

 

1. Гурткова діяльність у дитячому оздоровчому закладі як 
форма виховання й додаткового навчання дітей. 

Сучасні діти вимагають значно більш насиченого й прагматичного 
відпочинку, ніж було раніше. Юні хазяї табору прагнуть проводити свій 
вільний час не тільки весело, а й змістовно: набувати нових практичних 
умінь і навичок, поширювати кругозір, обізнаність, підвищувати загальну 
культуру, розвивати здібності й уміння, власні таланти.  

Ці завдання можна з успіхом реалізовувати увівши до змісту 
дозвілля дітей гурткову діяльність. Варто зазначити, що в дитячому 
оздоровчому закладі гурткова робота виступає елементом додаткової 
освіти, яка здійснюється в умовах відпочинку і має ряд позитивних, 
привабливих рис. 

Позитивність гурткової роботи в ДОЗ полягає в: 
 можливості вибору виду діяльності та добровільній участі в ній; 
 задоволенні індивідуальних пізнавальних потреб дітей; 
 розвитку задатків, здібностей; 
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 привабливій формі трудового виховання, оволодінні загальними 
і спеціальними трудовими навичками; 

 набутті та розвитку соціальних навичок і вмінь; 
 можливості цікавого й змістовного дозвілля під час негоди. 
Організація гурткової роботи в умовах табору дозволяє отримати 

дитині задоволення та позитивні емоції, що позитивно впливає на 
загальний психологічний стан, здоров’я в цілому. Гурткова діяльність 
особливо важлива для тих дітей, які не достатньо швидко адаптуються в 
загоні або в колективі всього табору. Для таких дітей гуртки – простір 
самореалізації малих груп, що виконує певну компенсуючу функцію. Слід 
наголосити, що участь у діяльності гуртку (гуртків) є вільним, особистим 
рішенням дитини. 

 

2. Типологія гурткової діяльності. Етапи організації гурткової 
діяльності в межах табірної зміни. 

Запропонувати цікаву начальну діяльність можна майже всим 
дітям, адже спектр гуртків є широким. Типологія гуртків виглядає таким 
чином:  

1. Гуртки технічної творчості – технічного моделювання, 
авіамодельний, суднобудівний, автомодельний, радіоелектроніки, 
фотосправи. 

2. Гуртки художньої творчості – драматичний, художнього слова, 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 
хореографічний, хоровий, шумового оркестру тощо. 

3. Гуртки естетичного спрямування – виготовлення сувенірів та 
іграшок, плетення гачком та спицями, художньої вишивки, макраме, 
бісероплетіння, різьблення на дереві, батіку, орігамі тощо. 

4. Гуртки наукові – з астрономії, фізики, математики, рідної та 
іноземних мов, біології, географії, історії, краєзнавства тощо. 

5. Гуртки спортивні – з легкої атлетики, аеробіки, плавання, 
волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, туризму тощо. 

Організація гуртків у дитячому оздоровчому закладі відрізняється 
від подібної діяльності в школі чи позанавчальних закладах, які діти 
відвідують протягом навчального року. З одного боку – 
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короткотривалість й інтенсивність занять, що обмежуються тривалістю 
табірної зміни, з іншого – прагнення дітей дійсно навчитись чомусь 
новому, прагнення побачити, відчути результат своєї діяльності. Саме 
тому організація гурткової роботи в межах табірної зміни передбачає 
декілька етапів: 

1. Вивчення інтересів, уподобань дітей. 
2. Оголошення й презентація на загальному зборі гуртків, що 

будуть працювати. 
3. Ознайомлення дітей з режимом роботи гуртків. 
4. Самовизначення дітей, запис до гуртків. 
5. Діяльність вихованців у гуртках. 
6. Поточне відображення діяльності гуртківців. 
7. Підведення підсумків роботи гуртків наприкінці зміни та 

представлення результатів їхньої діяльності. 
 

3. Вожатий – керівник гуртка. 
Здібності, захоплення, хобі вожатих можуть стати чудовою нагодою 

для організації гуртків різних напрямків. Це особливо актуально для тих 
оздоровчих закладів, які не мають значної матеріально-технічної бази. 
Врешті-решт для діяльності гуртка потрібно: по-перше, бажання 
дорослих; по-друге, врахування інтересів та віку дітей; по-третє, (саме 
по-третє) матеріальні можливості. 

Наприклад, для діяльності гуртків «Чарівний папір»,  
«Витинанки-візерунки», «Орігамі» потрібні лише декілька ножиць, прості 
олівці, папір. 

Діяльність гуртка «Цікавий світ навколо нас» залежатиме від вашої 
уяви, уваги й пильності до того, що можна знайти під час прогулянки до 
лісу, на луг і володіння елементарними видами обробки природного 
матеріалу. 

Для ознайомлення дітей зі світом природи в гуртку «Таємниці 
природи» варто лише підібрати цікаві матеріали про природу і «винести» 
процес ознайомлення не екологічну прогулянку, тематичну міні-подорож 
чи інтелектуальну гру. 

Якщо ви граєте в шахи чи шашки – можете організувати гурток 
«Два королі», «Шахова абетка»; захоплюєтесь футболом – станьте на 
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чолі прихильників – створіть гурток «Шкіряний м’яч», «Ліга чемпіонів-
юніор»; вмієте танцювати – створіть хореографічну групу, можете в’язати 
– ведіть гурток «Чарівний клубок» тощо. 

Навіть ті студенти, які не мають позанавчальних здібностей чи хобі, 
але мають бажання можуть організувати гурток із залученням цікавого 
матеріалу за своєю спеціальністю. Наприклад, «Володар чисел» – цікаві 
завдання й задачки на логіку, кмітливість з математики, фізики; «Фані 
інгліш» (смішна англійська) – вивчення нескладних веселих віршиків, 
пісень англійською мовою з подальшою інсценізацією . 

Філологи (і не тільки) можуть з успіхом організувати театральний 
гурток (для постановки 1-2 міні-вистав), гурток любителів словесності 
(різноманітні літературні, мовні ігри, тощо), гурток шанувальників 
українського гумору тощо. 

Студенти, що мають спеціалізацію практичного психолога можуть 
випробувати власні педагогічні здібності в якості керівників гуртків 
«Контакт», «Назустріч», «Лідер», «Два полюси». 

Практичні поради організатору гуртка. 
Організація гурткової діяльності в таборі залежить від вирішення 

чотирьох питань (завдань): 
1) Чому навчити? Насамперед, слід визначити чому цікавому й 

корисному ви можете навчити дітей. Відправним пунктом можуть бути 
ваші власні захоплення – хобі або бажання здійснити давню дитячу мрію. 
У будь якому разі, керівник гуртка повинен володіти мінімумом 
необхідних навичок і вмінь з того виду діяльності, який він організовує. 

2) Кого вчити? Визначте дітям якого віку і статі запропоновані 
заняття можуть бути цікавими 

3) Що для цього потрібно? Проконсультуйтеся з  
педагогом-організатором, старшим вожатим відносно можливостей 
табору для вашого гуртка: місце проведення, час, інвентар тощо. 

4) Як це зробити?  
Визначте мету й завдання роботи гуртка. 
Складіть тематичний план роботи на 5-6 занять. 
Заздалегідь підготуйте необхідну кількість матеріалу, інвентаря, 

зразків тощо. 
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Продумайте безпечність середовища, складіть правила техніки 
безпеки. 

Вигадайте привабливу назву й цікаві форми роботи. 
Підготуйте журнал відвідування. 
У роботі з гуртківцями поєднуйте виховання й дозвілля. 
Будьте поблажливими до дітей із незначними здібностями. 
Заохочуйте і підтримуйте дитячу фантазію, вигадку. 
Використовуйте роботу чи вміння вихованців у житті табору: 

виставки, вистави, змагання, турніри, виготовлення призів, подарунків 
тощо. 

Таким чином, за умов правильної організації, робота гуртків, секцій, 
майстерень може забезпечити інтелектуальний, емоційний, етичний 
розвиток, максимально задовольнити інтереси та потреби дітей і 
підлітків в оздоровчому таборі.  

 

4. Приклад розробки методичного забезпечення гуртка в 
дитячому оздоровчому закладі. 

Пояснювальна записка роботи гуртка з бісероплетіння «Бісерна 
мозаїка». 

Українське народне бісероплетіння – один з найпоширеніших у 
давні часи й найзабутіших у сучасному житті видів народної художньої 
творчості. Кожний вид бісероплетіння дуже цікавий. Усі вони дійшли до 
нас з глибокої давнини, з різних держав і мають власну історію розвитку. 
Чудові зразки виробів старовинних бісерних прикрас є невичерпаним 
джерелом для створення сучасних бісерних композицій. 

Головна мета та завдання програми гуртка з бісероплетіння 
полягають в забезпеченні художньо-естетичної освіченості, 
самовдосконалення, формуванні естетичного смаку засобами кращих 
національних надбань, у сприянні вироблення вмінь примножувати 
культурно-мистецькі традиції свого народу. 

На перших заняттях гуртка вихованці знайомляться з історією 
виникнення бісеру, його походженням, виробництвом і застосуванням, з 
українськими та сучасними бісерними прикрасами, їх орнаментикою та 
колоритом. Під час підготовки гурткових занять бажано використовувати 
літературу зі старовинними зразками бісерних прикрас, традиційними 
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візерунками свого краю, що дасть можливість розвинути художні 
здібності, фантазію, творче мислення вихованців, розкрити красу 
природи рідного краю. 

Заняття передбачають різноманітні форми та методи навчання: 
бесіду, розповідь, дослідження, гру, екскурсію, практичні заняття. 
Результатом гурткових занять буде розвиток самостійності вихованців, їх 
творчого потенціалу, сприятливий мікроклімат для розвитку 
індивідуальності, участь виставках, ярмарках-продажах. 

Література: 
1. Виноградов О. Браслеты с бисера и шнура / О. Виноградов. – М. – 1999. 
2. Рашицька Р. П., Левина О. В. Волшебный бисер. Вышивка бисером / 

Р. П. Рашицька. – Ростов-на-Дону : Проф-пресс. – 2001. 
3. Гусева Н. 365 фенечек из бисера / Н. Гусева. – М. : Айрис-пресс. – 

2001. 
4. Зотова М. Бисер, подарки / М. Зотова. – М. : АСТ-пресс. – 1999. 
5. Петрунька А. Фенечки из бисера / А. Петрунька. – С-П. : Валерии 

СПД. – 1999. 
6. Петрунька А., Данкевич Е. И снова фенечки / А. Петрунька, 

Е. Данкевич. – С-П. : Кристалл. – 1999. 
 

Орієнтовний план роботи гуртка 
1. Вступне заняття. 
Мета та завдання гуртка. План робота на зміну. Демонстрація 

робіт. Історія виникнення бісеру. Техніка безпеки. 
Теорія. Історія виникнення назви бісеру. Батьківщина бісеру в 

шитті та різних оздобах. Правила безпеки з голками, ножицями, дротом. 
Ознайомлення з літературою. Матеріаловедення, короткі відомості про 
матеріали, необхідні для гуртка: 

 Бісер, стеклярус, буси; 
 Нитки синтетичні (капрон, нейлон); 
 Волосінь діаметром 0,15 мм; 
 Голка для бісероплетіння діаметром нуль або №1; 
  Ножиці маленькі, пінцет; 
 Бджолиний віск або воскові свічки; 
 Замочки для бус та сережок; 
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 Дріт. 
2. Заняття друге. 
Вив’язування найпростіших ланцюжків з бісеру. 
Теорія. Ознайомлення з найпростішими способами виготовлення 

бісерних прикрас. Техніка нанизування. Буси та ланцюжки в одну нитку. 
Практика. Вив’язування ланцюжків в одну нитку, петельки. 

Найпростіший ланцюжок з двох бісеринок. Ланцюжок у «хрестик». 
Ланцюжок у «хрестик» у півтора ряди. «Сороконіжка». 

3. Заняття третє. 
Вишивка бісером. 
Теорія. Техніка вишивання бісером вільним контуром. 

Ознайомлення зі швами «назад голку» та «вперед голку», з суспільними 
або розрідженими швами, виконання шва «за голку». 

Практика. Виконання нескладних вишивок вивченими техніками за 
власним задумом вихованців. 

4. Заняття четверте. 
Ознайомлення з мозаїчним та об’ємним плетінням. Ознайомлення 

з технікою паралельного плетіння. 
Теорія. Техніка мозаїчного та об’ємного плетіння (круглий шнурок). 

Техніка паралельного плетіння. Способи захисту схем під час 
паралельного плетіння. 

Практика. Виготовлення «мозаїкою» смужки на шию, браслета, 
поясу. Прикраси візерунками з кольорових бісеринок. Виготовлення 
круглих шнурків способами «мозаїка», « у стовпчик». Оздоблення 
хвилястою лінією або візерунками – ромбами, хрестиками з різнобарвних 
бісеринок. Виготовлення найпростіших виробів: комах, тварин, іграшок. 
Рекомендації із самостійного складання схем. Способи нарощування 
дроту. 

5. Заняття п’яте. 
Техніка нанизування. Ланцюжки в «квіточку». Метод плетіння 

«корал». 
Теорія. Продовження ознайомлення з технікою нанизування. 

Ланцюжки в «квіточку». Квіти з шести пелюсток, з восьми, ланцюжок з 
десяти пелюсток. Ознайомлення з плетінням ланцюжком у сім бісерин та 
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методом «корал». 
Практика. Індивідуальна робота щодо практичного виконання 

виробів всіма вивченими способами плетіння. 
6. Заняття шосте. 
Об’ємні шнури. Кругове нанизування. Ланцюжки в дві нитки. Буси, 

кольє, намисто на основі простих ланцюжків. 
Теорія. Ознайомлення з об’ємним квадратним шнуром та 

виробами з нього. Принцип кругового нанизування. Способи 
виготовлення бус та кольє. 

Практика. Виготовлення квітів та кулонів методом кругового 
нанизування. Виготовлення ланцюжків в дві нитки: ланцюжок в 
«хрестик», в «три хрестики». Рекомендації щодо практичного виконання 
роботи. Складання схем кольє під керівництвом вожатого. Самостійне 
виконання роботи. 

7. Заняття сьоме. 
Виготовлення бісерних прикрас за задумом дітей. 
Теорія. Повторення всих вивчених технік роботи з бісером. 
Практика. Самостійне складання вихованцями схем та візерунків. 

Виготовлення прикрас та бісерних композицій за власним задумом дітей 
під контролем вожатого. 

8. Підсумкове заняття. Організація виставки кращих робіт 
вихованців, обговорення та її аналіз. Нагородження вихованців гуртка 
заохочувальними призами. 

 

Вступне зайняття (приклад) 
Історія виникнення бісероплетіння. 
Бісер був відомий здавна. Його знали в стародавньому Єгипті, в 

античному світі та Візантії. У середні віки виробництво бісеру 
найбільшого розквіту набуло у Венеції. Але вже наприкінці ХVII ст. бісер 
почали виготовляти в інших містах Італії, а також в Німеччині та Франції. 
Сучасне виробництво бісеру найбільш було розвинене в Чехословаччині. 

З археологічних розкопок та рукописних джерел відомо, що бісер на 
Русі використовувався для прикрашання одягу вищого духовенства, 
аристократії та предметів культу. 

Прикраси з бісеру були популярними в багатьох народів Росії: на 
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Поволжі, в Приураллі, Сибіру та на Далекому Сході. На Україні прикраси 
з бісеру набули особливого поширення в західних областях. 

Мистецтво нанизування виробів з бісеру відродилося, стало знову 
популярним у 60-х роках ХХ-го ст. Простота виготовлення прикрас з 
бісеру, нескладні, вивірені роками, прийоми роботи, виявлення 
природної краси орнаментів, звучання кольорів створюють великі 
можливості для широкої творчої діяльності, дають можливість відносно 
швидко досягти вагомих результатів. 

Дуже цікавими прикрасами з бісеру та стеклярусу є так звані 
ґердани та силянки, підвіски до годинників, «кісники» та інші доповнення 
до одягу. Раніше бісер нанизували на основу з льняних воскованих ниток 
або кінського волосся. Тепер для основи звичайно беруть міцну 
капронову нитку. 

Матеріали та приладдя. 
Для виготовлення прикрас з бісеру треба мати різнокольоровий 

бісер, стеклярус та дрібні намистини, набір тонких голок, нитки, ножиці, 
віск або стеарин, папір для малювання візерунків, фломастери. 

Нитки потрібні міцні, бажано капронові. Звичайні котушкові нитки 
навощують воском або стеарином для надання їм гладкості і пружності. 
Після закінчення роботи нитку закріплюють, пропускаючи її через кілька 
рядків бісеринок у зворотному напрямі. Кінець нитки обрізають обережно 
ножицями, а якщо нитка капронова, то оплавляють у полум’ї сірника й 
притискують до бісеринки, де він прикріплюється. 

Ще до початку роботи слід підготувати візерунки, продумати їх 
композицію, підібрати кольори. 

Майстри здебільшого користуються двома техніками: ткання та 
нанизування. Вироби з бісеру завжди мають однаковий узор з обох боків. 

Інструктаж з техніки безпеки 
Щоб добре і зручно працювати, треба вірно організувати своє 

робоче місце. 
1. Інструменти зберігають у спеціальній коробці або пеналі, голки і 

шпильки в подушечці. 
2. Зразок, малюнок чи схема повинні лежати на столі зліва, а 

інструменти краще покласти справа, щоб зручніше було ними 
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користуватися. 
3. Необхідно пам’ятати, що ножиці повинні лежати із зімкнутими 

кінцями. Після роботи їх необхідно покласти на місце. 
4. Робочий стіл повинен бути добре освітленим. 
 
5. Додатки 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА 
І. Загальні положення 
1.1 Керівника гуртка дитячого оздоровчого закладу призначає на 

посаду голова профспілкового комітету з подання начальника дитячого 
оздоровчого закладу (далі – заклад) з числа повнолітніх осіб. 

1.2. Кваліфікаційні вимоги: педагогічна освіта і стаж практичної 
роботи з дітьми й підлітками не менше одного року. 

1.3. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий 
оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою 
профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних 
органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, 
методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, 
зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією, 

1.4. Структурно підлеглий начальнику закладу працює під 
керівництвом заступника начальника з виховної роботи, старшого 
вихователя. 

 

II. Обов’язки 
Керівник гуртка зобов’язаний: 
 до заїзду в дитячий оздоровчий заклад пройти обов’язковий 

медичний огляд на право роботи в ньому, належним чином оформити 
особисту санітарну книжку і здати її лікарю дитячого оздоровчого 
закладу; 

 ознайомитися з дійсною інструкцією й чітко дотримуватись її; 
 дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати 

Правила внутрішнього розпорядку; 
 пройти обов’язковий інструктаж у межах, необхідних для 

здійснення своїх функціональних обов’язків; 
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 разом з адміністрацією дитячого оздоровчого закладу скласти 
заявку на придбання необхідного устаткування, видаткових матеріалів 
для роботи гуртка; 

 підготувати приміщення гуртка до занять; 
 скласти план роботи гуртка і подати його на затвердження 

начальнику закладу протягом перших трьох днів зміни в закладі; 
 робити набір дітей у гурток і вести журнал обліку відвідування 

занять; 
 брати участь у підготовці й проведенні масових виховних заходів 

дитячого оздоровчого закладу; 
 надавати наприкінці кожної зміни начальнику закладу звіт про 

підсумки роботи гуртка; 
 наприкінці оздоровчого сезону здати завідувачу господарством 

устаткування, інструменти і матеріали, скласти необхідні акти на 
списання матеріальних цінностей; 

 надавати необхідну методичну і практичну допомогу 
вихователям за профілем своєї роботи. 

ІІІ. Права 
Керівник гуртка має право: 
 знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і 

організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами 
начальника закладу, що стосуються виконуваної ним роботи, вносити 
відповідні пропозиції до них; 

 бути присутнім на засіданнях, зборах з питань його діяльності; 
 брати участь в обговоренні питань щодо виконуваних ним 

обов’язків; 
 вносити на розгляд профспілкового комітету, адміністрації 

закладу про позиції щодо поліпшення діяльності дитячого оздоровчого 
закладу й удосконалення методів роботи колективу; зауваження щодо 
діяльності дитячого закладу; варіанти усунення наявних у діяльності 
закладу недоліків; 

 здійснювати взаємодію зі співробітниками всіх служб дитячого 
оздоровчого закладу; 
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 підписувати й візувати документи в межах своєї компетенції; 
 звертатися до адміністрації закладу, профспілкового комітету з 

питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей. 
IV. Відповідальність. Керівник гуртка несе дисциплінарну, 

адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках 
чинного законодавства за: 

 збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й 
недоторканості дітей, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі в 
межах своїх посадових обов’язків; 

 організацію роботи гуртка і результати його діяльності; 
 раціональне використання та дбайливе збереження майна 

дитячого оздоровчого закладу; 
 дотримання правил внутрішнього розпорядку, норм і вимог з 

охорони праці й техніки безпеки, пожежної та екологічної безпеки,  
санітарно-гігієнічних правил і норм, даної інструкції; 

 поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики. 
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Бабич В.Г. 

ст. викладач кафедри педагогіки 
 

Дитячі та юнацькі громадські організації в Україні 
 

Мета: виховувати у дітей та молоді почуття національної гідності та 
самосвідомості, патріотизму, впевненості в майбутньому та розбудові 
громадянського суспільства. 

ПЛАН 
1. Дитячі, молодіжні громадські організації як феномен соціального 

життя. 
2. Український пласт – складова світового скаутського руху. 
3. Громадські козацькі організації та об’єднання. 
4. Піонерство в різні історичні епохи. 
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1. Дитячі, молодіжні громадські організації як феномен 
соціального життя. 

Дитячі (молодіжні) громадські організації – об’єднання дітей 
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 її поділяють на шість 
груп: 

1. Молодіжні організації, зорієнтовані на вирішення політичних 
проблем. 

Найпомітніші серед них Молоді республіканці України, Об’єднання 
демократичної української молоді (ОДУМ), Соціалістичний конгрес 
молоді, Ліберальне молодіжне об’єднання, Спілка українського 
студентства(СУС), Асоціація молодих українських політологів і політиків, 
Молодіжна організація спілки офіцерів України «Сокіл», Львівський фонд 
«Молода Україна» та молодіжні організації на базі політичних партій та 
рухів. 

2. Молодіжні організації, зосереджені на вирішення соціальних 
проблем. 

Цю групу становлять Спілка молодіжних організацій 
України(СМОУ), Асоціація МЖК воїнів-інтернаціоналістів України 
«Укрінтербуд», Українська республіканська рада молодих вчених і 
соціалістів, Палата молодих підприємців України. 

3. Молодіжні організації, що займаються вивченням історії, 
фольклору, етнографії народів України. 

До цієї групи належать «Товариство Лева», товариство «Щире 
братство», Молодіжне товариство «Кіш», Молодіжна європейська 
організація «Шахар» та ін. 

4. Молодіжні благодійницькі організації. 
Найпомітніші серед них Південноукраїнське благодійне товариство 

«Молодь за милосердя», Асоціація молодіжних пошукових об’єднань 
України «Обеліск», Республіканський молодіжний благодійний фонд 
допомоги потерпілим від аварії на Чорнобильській АЄС. Молодіжне 
благодійне товариство «Гуманіст». 
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5. Релігійні молодіжні організації. 
Цю групу представляють Комітет Української католицької молоді 

(КУКМ), Організація «Українська молодь Христові», Молодіжна рада 
церков Євангельських християн-баптистів України, Всеукраїнське 
православне молодіжне братство ім. Петра Могили та ін. 

6. Дитячі громадські організації. 
З-поміж інших своєю активністю виділяються Українська скаутська 

організація України(СПОУ), Українське дитячо-юнацьке товариство 
«Січ». 

Більшість із них заявляють про свою позаполітичність. Їх виховна 
система спрямована на формування у дітей і підлітків вмінь і навичок, які 
пов’язані з природою (життя в таборі, туризм, екологічне виховання), із 
зміцненням здоров’я (фізична підготовка), вихованням шанобливого 
ставлення до сім’ї, рідної місцевості, держави (сімейне життя, життя в 
суспільстві). 

 

2. Український пласт – складова світового скаутського руху. 
Скаути (англ.Scouting) або Скаутський рух – міжнародний 

неполітичний молодіжний рух, метою якого є підтримка молоді в її 
фізичному, розумовому й духовному розвитку таким чином, щоб вона 
могла відігравати важливу роль у суспільстві. 

Початком скаутингу вважається 1907 рік, коли Роберт Бейден-
 Пауелл, генерал-лейтенант британської армії, провів перший скаутський 
табір на острові Браунсі в Англії. Бейден-Пауел сформував основні 
принципи скаутінгу на основі отриманих знань у таборі, які згодом виклав 
у своїй книжці «Скаутинг для хлопців» (Лондон, 1908), яка й до сьогодні є 
основною працею для скаутської роботи. 

Протягом першої половини 20-го сторіччя скаутський рух почав 
поширюватися в різних країнах. А щоб краще і повніше відповідати 
віковим особливостям молоді, за декілька років він розподілився на три 
вікові групи. 

Рух використовує власну методику виховання-програму 
неформальної освіти з акцентом на практичних зовнішніх діях, зокрема 
таборування, знання лісу, водний спорт, піші мандрівки, заняття 
альпінізмом та спортом. Іншою зовнішньою рисою, за допомогою якої 



117 
 

можна впізнати скаута, є його уніформа або ж однострій. 
На початок 2007 року до скаутського руху належало понад 38 

мільйонів членів у 216 країнах. Найбільшою міжнародною організацією, в 
яку входять національні скаутські організації, є Всесвітня організація 
скаутського руху (ВОСР). На сьогодні близько 300 мільйонів людей 
налічувалися у скаутських організаціях. Станом на 2006 рік лише в шести 
країнах світу не було скаутських організацій – Андоррі, Китаю, Кубі, 
Лаосі, М’янмі та Північній Кореї. 

Ознайомившись з «Основними ідеями та цілями скаутського руху в 
Англії», наводимо окремі положення з цього документа:  

«…Наша ціль – виробити характер. Школа не виконує цього 
завдання, хоча це і є найважливішим для життєвого успіху. Характер 
нашої молоді формується під впливом обставин життя, що є справою 
випадку, тому й наслідки цього невтішні. Скаутовий рух намагається 
створити відповідні потрібні обставини і скерувати амбіції юнака так, щоб 
пробудити в ньому бажання стати порядним чоловіком і громадянином… 

Український Пласт – складова світового скаутського руху, 
ідейним засадам і організаційними принципами якого надано 
національного змісту. Діяв у Галичині в 1911–1930 рр. та періодично на 
різних теренах України до 1939 р. Після Другої світової війни Пласт було 
заборонено, його вважали ворожою націоналістичною організацією. З 
проголошенням незалежності України Пласт швидко відродився. 

За своєю структурою Пласт охоплює такі вікові категорії: новаки і 
новачки (7–11 років), юнаки і юначки (11–17 років), старші пластуни і 
пластунки (17–30 років), друзі Пласту. Закликом пластової організації є 
«СКОШ» (Сильно! Красно! Обережно! Швидко!). Він виявляється в усіх 
напрямах пластової організації і стає важливою настановою на все 
життя. 

Пластові організації покликані здійснювати патріотичне виховання 
молоді, розвивати її моральні, духовні і фізичні риси, виховувати 
свідомих, відповідальних і повноцінних громадян за допомогою виховних 
методів та ідейних засадах Пласту, які спираються на пластову присягу, 
пластовий закон і три головні обов’язки пластуна: плекати традиції 
предків, передавати молоді знання й розуміння історії, культури, змагань 
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за ідеї. 
Головними моральними та ідейними засадами Пласту є вічні 

загальнолюдські цінності, які виражають ставлення особи до природи, 
суспільства й особисто до себе. Усе це зконцетровано у пластовій 
присязі: 

«Присягаюся своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб: 
Бути вірним Богові й Україні, 
Допомагати іншим, 
Жити за пластовим законом, 
Слухатись пластового проводу». 
Виконання присяги Пласту вимагає від пластуна дотримання таких 

правил пластового закону: 
1. Пластун славний. 2. Пластун сумлінний. 3. Пластун точний. 

4. Пластун ощадний. 5. Пластун справедливий. 6. Пластун увічливий. 
7. Пластун братерський і доброзичливий. 8. Пластун урівноважений. 
9. Пластун корисний. 10. Пластун слухняний. 11. Пластун пильний. 
12. Пластун дбає про своє здоров’я. 13. Пластун любить красу і дбає про 
неї. 14. Пластун завжди має добру думку. 

Ці вимоги передбачають формування адекватних рис характеру. 
Вони – основа складання плану самовиховання для кожного пластуна. 

Пластова присяга та правила закону є тією засадою, на якій 
ґрунтується вся діяльність організації, засвідчують серйозність мети 
організації Пласт. 

Зміст виховної діяльності Пласту зумовлений завданнями, які він 
вирішує, пластовою присягою і правилами пластового закону. Пластові 
організації використовують загальні методи виховання, але в них 
переважають ігрові моменти. Загалом виховна методика спрямована на 
спонукання пластунів до самовдосконалення. 

Члени Пласту проходять чотири послідовних етапи: 1) підготовчий 
– отримання відзнаки пластуна-прихильника; 2) складання першої проби 
пластуна-учасника; 3) складання другої проби пластуна-розвідувача; 
4) складання третьої проби пластуна-скоба. 

Паралельно зі складанням проб юнацтво освоює такі вміння, як 
набуття практичних знань і вмінь у різноманітних галузях: картографії, 
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фотографуванні, догляді за хворими, туризмі, альпінізмі та ін. Усього 
розроблено понад 120 різних умінь. Знаючи перелік вимог конкретного 
вміння, пластуни готуються до них: читають літературу, звертаються до 
фахівців тощо. Відтак вони отримують відзнаку: нашивку на рукав 
однострою та спеціальне посвідчення. 

Згаданий однострій (уніформа зеленого кольору, основним 
елементом якої є сорочка) у Пласті набуває особливого виховного 
значення. На нього, згідно з вимогами відповідних приписів, нашивають 
пластові відзнаки: пластового ступеня, складених умінь, відзнаку 
діловодства, відзнаку належності до гуртка чи куреня, значки успішно 
відбутих таборів, вишколів, мандрівок, відзнаки та нагороди. Під 
комірцем сорочки пластуни носять хустину того кольору, якого є їх 
курінь. Якщо подивитися на однострій, можна багато сказати про 
активність і досвідченість пластуна, він є предметом особливої гордості, 
поваги товаришів. 

 

3. Громадські козацькі організації та об’єднання. 
«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’єднують 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) залежно від кількості членів. 
Він формує свою канцелярію,має писаря та ін. Структура «Сокільського 
доросту» триступенева: « Соколята» – 6–11 років, «Молоді Соколи»– 
12–14 років, « Соколи»–15–18 років. 

Головними напрямами діяльності товариства є: вивчення й 
відродження кращих традицій «Сокола», українських  
національно-патріотичних, молодіжних, дитячих товариств та 
організацій; розвиток й 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 самосвідомості членів 
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товариства на засадах 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, політичний, економічних і соціальних переконань, залучення 
членів товариства до корисних громадських справ; до клубних, 
спортивних, туристично-краєзнавчий гуртків та об’єднань; налагодження 
різних форм спілкування з українською молоддю за межами України, 
співпраця зі спорідненими товариствами в Україні та за її межами; 
формування у членів товариства бережливого ставлення до суспільного 
й державного багатства України, її природи, пам’яток культури, 
старовини, виховання із членів товариства цивілізованих господарів на 
своїй землі. 

З метою всебічного виховання членів товариства, їх залучають до 
таких видів діяльності: національно-історичної (вивчення історії України, 
вікторини, уроки пам’яті, тематичні вечори, зустрічі, «круглі столи» з 
відповідної тематики, догляд за могилами, допомога борцям за волю 
України тощо); спортивно-оздоровчої (змагання, сокільські забави, 
козацькі забави, спортивні випробування тощо); туристично-краєзнавчої 
(походи, мандрівки, табори, змагання та ін.); культурно-просвітницької 
(конкурси, фестивалі, ігри); інтелектуально-пошукової (інтелектуальні 
ігри, конкурси, олімпіади, клуби за інтересами); діяльності у сфері 
милосердя (відвідини, допомога, вітання, збір коштів та речей для тих, 
хто цього потребує); господарської (створення умов для самостійної 
праці; гуртки, майстерні, кіоски для реалізації власної продукції, шкільні 
кооперативи, школи бізнесу). 

«Курінь» – дитячо-юнацька організація, яка має на меті виховати 
духовно та фізично розвинене юне покоління на історично сформованих 
засадах козацького світогляду та способу життя, у дусі відданості 
Батьківщини 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 і 
літературу, давнє минуле, поділяють ідеали юного козацтва. Особи, яким 
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виповнилося 18 років, за бажанням можуть зберегти своє членство. Їм 
надають звання « козак-наставник», й вони беруть участь у виховній 
роботі з молоддю. 

Члени організації діляться на козачат (молоді школярі) віком 6–10 
років, джур (середні школярі) віком 10–15 років та молодих козаків 
(старшокласники) віком 15–18 років. Основою організаційної структури є 
курінь – первинний козацький осередок за місцем проживання чи місцем 
навчання або за інтересами. Головна організаційна одиниця козачат, 
джур та козаків-десяток, що складається з 10 – 15 членів організації й 
ділиться на застави (3–5 осіб у кожній). Десятки об’єднуються в загін 
(чоту), загони козацької молоді одного віку входять до складу сотні, а 
сотні – до куреня козацької організації навчального закладу. 

На чолі кожної структурної козацької одиниці стоїть старшина, в 
заставі – заставний, у десятці – отаман (десятник), у загоні – чотар 
(писар), в сотні –писар, осавул, хорунжий, у курені – отаман, писар, 
обозний, осавул, бунчужний, скарбник, суддя, довбуш,товмач, шафар. 

Змістом виховної діяльності цієї організації є: 
1) «Мій рідний край» (вивчення історії рідного краю); 
2) «Гей ви, хлопці, славні запорожці» (вивчення історії українського 

козацтва); 
3) Вивчення духовних цінностей українських козаків; 
4) «Козацькому роду нема переводу» (відродження військово-

спортивного мистецтва козаків); 
5) «Козацькими стежками» (туристично-краєзнавча робота); 
6) «Слава козацька не вмре, не поляже…» (відродження народних 

мистецьких традицій). 
У змісті виховання виокремлюють орієнтовну програму виховної 

роботи з дівчатками: 
1) «Хата моя, біла хата…» (про роль жінки-берегині свого роду); 
2) «Рідна мати моя, ти ночей недоспала …» (пісні моєї мами); 
3) «Ой у лузі червона калина…» ( про рослини-символи України); 
4) «І на тім рушникові …» (навчання жіночої майстерності); 
5) «До надр народної медицини» (ознайомлення із секретами 

народної медицини). 
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Організація має свою атрибутику, ритуали, кодекс лицарської честі, 
звитяги та молитву. 

Кодекс лицарської честі для козачат 
Шануй і 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! 
 

Кодекс лицарської звитяги для козачат 
За волю, за віру, за честь України 
Я буду невпинно стояти до загону; 
Нехай небезпека чатує навколо; 
Та друзів своїх я не зраджу ніколи; 
А недруги наші нехай пам'ятають; 
У чеснім бою козаки не втікають; 
Чи горе навколо, чи радість буяє - 
Козак добрим людям завжди помагає. 
 
«Січ». Започаткований у лютому 1993 р. 
Гасло: «Сила, істина, честь!». Мета його полягає у відродженні 

національної свідомості, утвердження «державницької ідеї», формуванні 
нового типу українського характеру, основними рисами якого були б 
фізична досконалість, витривалість, свідомий патріотизм.  

 
4. Піонерство в різні історичні епохи. 
Спілка піонерських організацій України (СПОУ). 
Утворена наприкінці 1990 р., вважає себе правонаступницею 

піонерської організації ім. Леніна, добровільним, самодіяльним 
об'єднанням дітей та підлітків, орієнтована на ідеали гуманного і 
демократичного суспільства. Спілка проголосила незалежність від будь-
яких політичних партій та рухів. Її девіз: «ЗА БАТЬКІВЩИНУ, ДОБРО І 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ!» 

Керується у своїй діяльності принципами: 
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- єдність слова і діла; 
- честь і совість; 
- дружба й товариськість; 
- турбота й милосердя. 
Виховна система організації будується за трьома напрямами: «Я–

Родина – Батьківщина». 
Я – це самовдосконалення, виховання себе як особистості, родина 

– сімейне виховання, повага до своєї родини, Батьківщина – вболівання 
за інтереси держави, людей. Поділяється на три вікові групи: 7–9 років 
(діти, які вважаються помічниками); 10–12 років (умільці); 13–14 років 
(майстри). Символ – веселка, розпізнавальний знак – галстук, на якому 
відтворено сім кольорів. Червоний колір – напрям «Червона калина» 
(вивчення народної творчості, традицій, обрядів, проведення свят); 
жовтогарячий – «Лідер» (уміння організовувати справу, повести за 
собою); жовтий – «Берегиня» (виховання поваги до сім’ї, організація 
сімейних свят тощо); зелений – «Краю мій лелечий» (екологічне 
виховання); блакитний – «Повір у себе» (благодійницька, шефська 
робота); синій – «Помагай» (уміння працювати з інструментами, 
допомога сім’ї, загону, збір металолому, лікарських рослин); фіолетовий 
– «Котигорошко» (спортивно-туристичний напрям). 

Піонерство – течія в діяльності дітей і дорослих, які прагнуть бути 
першими… У різні історичні епохи піонерство мало своє обличчя: 

Початок XX століття – невеликі дитячі формування, які 
займаються об’єднанням дітей навколо справи, важливих для часу 
розвитку комуністичних ідей: загони юних комуністів (юнаків), 
«Мурашники», «Юнтрудармії», дитячі посівкоми; дитячий комуністичний 
рух «Юний спартак». 

1922 рік: об’єднання дитячих комуністичних груп у єдину піонерську 
організацію. В Україні активно діють спартаківські клуби, загони 
спортивного, навчального, туристичного, інтернаціонального 
спрямування. 

30-ті роки: самодіяльна громадська організація за рішенням 
державних, політичних структур переноситься в навчальні заклади. 
З’являються перші Палаци, будинки піонерів; керівники піонерських 
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загонів, дружин, вожаті стають освітянами. Дитяча організація 
перетворюється у чітку ідеологічну структуру комуністичного виховання 
школярів. Самодіяльні, добровільні принципи піонерської організації 
поступаються чітким вимогам школи. 

З’являється гасло «Піонер – то кращий». До піонерів приймають 
кращих. 

40-ві роки – роки випробування на мужність, вірність, відданість 
ідеалам своє Батьківщини. Імена піонерів – героїв золотими літерами 
вписано до історії радянського народу… 

Час відбудови післявоєнної України – час активізації діяльності 
піонерів: тимурівські загони, загони юних слідопитів, перші піонерські 
колгоспи, ланки, лісництва, малі дитячі залізниці, трудові акції з 
відродження шкіл, дитячі наукові, творчі, самодіяльні об’єднання. 

50-60-ті роки – епоха грандіозних справ: марш юних ленінців 
«Завжди на поготові», військово-патріотична гра «Зірниця», змагання на 
приз «Золота шайба», «Чудо-шашки», операції «Мільйон Батьківщині», 
«Зелене вбрання Вітчизни», «Зелена аптека», «Живе срібло», дитячі 
фестивалі мистецтв, конкурс загонових концертів. 

70–80 роки: подальша політизація піонерської організації, 
утвердження стилю копіювання діяльності дорослих: бюрократизм, 
формалізм. Піонерство асоціюється з ідеологічним поняттям «маленьких 
комуністів», майбутніх керманичів держави. Піонерські організації діють у 
школах, де утверджуються як організації управління дітьми. 
Самоврядування, добровільність, варіативність справ дитячого 
громадського гурту замінюються штучними формами шкільного 
самоврядування. 

Наприкінці 80-х років республіканською радою Всесоюзної 
піонерської організації формується тимчасовий творчий колектив з 
підготовки створення першої в Україні самостійної, самодіяльної, 
добровільної дитячої організації. Поряд із прагненням створення 
сучасної дитячої організації існує бажання збереження Всеукраїнської 
масової спілки дітей і дорослих. 

21 листопада 1990 року XI зліт піонерів України прийняв рішення 
про утворення Спілки піонерської організації України. 
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В основі СПОУ – принципи піонерства: 
– Структурні – існують первинні, місцеві організації; 
– Змістовність діяльності направлена на об’єднання дітей і 

дорослих навколо корисних і цікавих справ, які допомагають пізнавати 
світ, розкривати власний творчий потенціал, розумітися в 
загальнолюдських цінностях, уміти бути корисними людям. Головними 
ознаками діяльності стають гра, лідерство,пошук. Піонерські організації 
відкриті для всіх дітей незалежно від їх національного, соціального, 
освітнього, релігійного, територіального положення. Піонерство – 
природне прагнення дітей бути першими; прагнення об’єднання у 
вільний час навколо цікавого, нового, романтичного. 

Відмова від політичного замовлення на діяльність, нового 
піонерського об’єднання закладена в його головній програмі діяльності 
«Я – родина – Батьківщина». Організація вільна у виборі справ для дітей, 
дорослих, вільна від чітких вимог до свого устрою. Діяльність піонерських 
осередків 90-х років розподілилась на дві площини: перша – справи, що 
цікаві, корисні в пізнанні себе, оточуючого світу, в розвитку сучасної 
особистості дитини; друга – справи, які піонери присвячують 
різноманітним групам дітей, дорослих, вирішуючи соціально-правові 
проблеми однолітків. 

90-ті роки – цікаві, корисні справи, нова веселкова символіка, нова 
ідеологія піонерської спілки, але в більшості випадків – сприйняття 
піонерства як стереотипу виховання дітей у колишній державі. Полярні 
політичні погляди на сучасне піонерство: одних дратує лише слово 
«піонер», інших – відсутність традиційних ознак… Пошук свого місця в 
дитячому громадському русі України, кадрова, матеріальна 
нестабільність, пошук нових партнерів у роботі з дітьми, прагнення 
зберегти масову дитячу організацію з її власними ознаками, вибір 
програм-орієнтирів діяльності створили особливу ситуацію в піонерських 
осередках. 

Трансформуються традиційні структури піонерських осередків; 
організаційні справи (зльоти, збори, лінійки) поступово зникають, 
відкриваючи дорогу дитячим іграм, конкурсам, змаганням, акціям. 
Піонерство залишається основою програмної, а не структурної, 
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організаційної діяльності дитячої громади. Утворюються дитячі 
громадські об’єднання, організації за інтересами, програмами, спільними 
захопленнями дітей. 

Піонерство трансформується в дитячий громадський рух, 
побудований за законами гри, дитячого самоврядування, пошуку. 

Цікаво й корисно, добровільно й творчо, особисто і гуртом, 
самостійно та за допомогою дорослих, для себе, для людей, для 
України – історично склались ці дитячі поняття сучасного піонерства, 
покладеного в основу дій ФДО України. 
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Охорона життя та здоров’я в дитячих оздоровчих закладах 

(інструктаж з техніки безпеки) 
 

«Нитка Аріадни…» 
 

Мова піде про нитку колись міфічного героя. Тема цієї розмови 
навіть дуже земна, вірніше приземлена. Від далеких зірок і майбутніх 
відкриттів ми повертаємось у світ реальний, але також повний різних 
сюрпризів. А нитки Аріадни – це декілька десятків життів, які довірені 
тобі, вихователю на літню зміну. Як зробити, щоб вони не заплуталися і 
тим паче не обірвалися? Як не страшно про це говорити, але ж літо – це 
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не тільки пора відпочинку і загартування, романтики і пригод… Це пора, 
яка збирає свій великий урожай, який несе випадки надзвичайного стану, 
а то й дитячих жертв. Десятки дітей тонуть у річках і водоймищах, озерах 
і морях, одержують важкі травми на спортивних майданчиках, 
потрапляють під електрострум, стають учасниками дорожньо-
транспортних пригод. Не передати горе і відчай, які відчувають батьки і 
рідні дітей, та й будь-яка нормальна людина, яка зіткнулась з цим, коли б 
то не було. 

Дещо з життя… 
- … малюки купалися в маленькому, огородженому водоймищі. 

Сім малюків, сім грудок сміху й вигадок. Оленка С. присіла під воду. 
Назад вона піднятися не змогла. Волоссям зачепилася за огорожу. 
Дівчинка захлинулася і допомогти їй одразу було нікому. Дорослі, 
впевнені в безпеці дітей, займалися своїми розмовами…  

- … хлопчаки довго кидались подушками. Вони стрибали з ліжка 
на ліжко, бігали одне за одним. Вітя К. стрибнув на ліжко, став 
розгойдуватися, спинка ліжка обірвалась і впала на ніжки хлопчику. 

- … Марійка зайшла до кімнати, ввімкнула праску, намочила 
блузку і поставила праску на рукав. Дівчинку вбило током… 

Можна до безкінечності перераховувати ці страшні випадки. Кожен 
з них вражає своєю байдужістю дорослих, страшним результатом. Але ж 
в усіх таких випадках прослідковується закономірність: ставлення 
дорослих до свого першочергового обов’язку – зберегти життя і безпеку 
дітей! 

Дорогий вихователю і вожатий. Там, де діти зайняті цікавими 
справами, постійною увагою – трагедія наймінімальніша. Тому знай, 
пам’ятай і завжди виконуй мінімум вимог з охорони життя і здоров’я дітей 
у дитячому оздоровчому закладі: 

 Вихователь (вожатий) не має права залишати дітей без догляду. 
Він повинен так планувати роботу, щоб діти були в полі зору. У тому 
випадку, якщо він вимушений відійти, обов’язково назначається старший, 
і дітям дається завдання. Час відходу педагога повинен бути 
мінімальний; 
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 Вихователь (вожатий) разом з керівниками з фізкультури й 
плавання забезпечує безпеку дітей під час спортивних заходів, змагань, 
купання на пляжі, проведення чергувань у їдальні й на території центру 
(табору); 

 Вихователь (вожатий) забезпечує не тільки зайнятість дітей, їх 
зміст і цікавий відпочинок, але й нормативні взаємовідносини дітей один 
з одним. Він не допускає, щоб дитина втекла з табору, бійок, фізичного і 
морального приниження дитини, що ставить під загрозу їх життя і 
здоров’я; 

 Вихователь (вожатий) разом з медслужбою центру (табору) 
відповідає за виконання дітьми норм особистої гігієни, не допускає збір й 
вживання в їжу незнайомих ягід, грибів, а також несвіжої їжі; 

 Вихователь (вожатий) не дозволяє контактувати дітям зі 
сторонніми особами, він не відпускає дитину без дозволу начальника 
(директора). Якщо веде дітей на прогулянку в ліс, повинен записати про 
це в журналі виходу дітей за територію ДОЗ. Вихователь (вожатий) 
особисто проходить поглиблений медогляд не менше одного разу за 
літній період (три місяці); 

 Вихователь (вожатий) повинен виявити недоліки в 
електропередачі, меблів, вікон та інших пошкоджень в корпусі чи на 
території центру (табору), які можуть так чи інакше загрожувати здоров’ю 
дітей. Про виявлені недоліки повинен терміново повідомити завідуючим 
господарством і начальника (директора) центру (табору); 

 Вихователь (вожатий) повинен попереджувати антигромадські 
вчинки, недостойну поведінку дітей; 

 В ДОЦ повинен висіти на центральному місці в корпусі «План 
евакуації дітей під час пожеж чи стихійних лих». 

Як бачимо, дуже суворі й важкі вимоги. Але ж вони відносяться до 
життя і здоров’я дітей, а тому зайва пересторога не завадить. Та чи 
зайва вона, якщо ЧП зустрічаються в табірному житті. 

Єдиною панацеєю цієї страшної біди може бути тільки 
самоконтроль дітей. А це неможливо, якщо немає цікавого і захоплевого 
життя, яким кожен твій вихованець буде дорожити. Це збереже його від 
усіх помилок, які можуть обірвати або заплутати ниточку Аріадни. 
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