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Вступ. Одним із стратегічних завдань державної політики у сфері 

соціального захисту громадян України є реалізація права дитини на 

оздоровлення і відпочинок. На забезпечення цього права в Україні 

розроблено комплекс заходів, спрямованих на удосконалення механізмів 

надання дітям відповідних послуг, організації повноцінного відпочинку та 

оздоровлення дітей [4].  

Особливу значущість у позашкільній сфері спілкування учнів набувають 

літні оздоровчі табори, що створюються з метою організації активного 

відпочинку, зміцнення здоров’я, задоволення інтересів і духовних потреб 

дітей і підлітків та є складовою позашкільної освіти. Літні оздоровчі табори 

займають певне місце в системі безперервного виховання, мережа яких 

постійно відновлюється, виникають нові типи оздоровчих закладів, 

збільшується термін  функціонування. 

Проблеми створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей в 

умовах оздоровчих таборів знайшли своє відображення у працях:  П.Костюк, 

М.Соя [7], О.Філоненко [8] та ін. Вивченням специфічної ролі дитячого 

табору як соціально-педагогічного середовища для раціонального фізичного 

виховання й розвитку молодого покоління займалися: О Бартків [1], 

О Биковська [2], А. Гакман [3], Н. Ковальчук [5], П.Рибалко [6], С. Цуприк 

[9] та інші. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що проблема організації 

відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей і підлітків у канікулярний 

період завжди була і залишається в центрі уваги не тільки керівників 

загальноосвітніх закладів, але й установ додаткової освіти дітей, 

співробітників регіональних і муніципальних органів влади, соціального 

захисту населення, Центрів зайнятості та управління освітою. Це пов’язано з 



тим, що шкільна система фізичного виховання не в повній мірі виконує свої 

функції по оздоровленню та розвитку фізичних здібностей школярів .  

Мета дослідження: обґрунтувати та визначити основні напрямки 

роботи літнього оздоровчого табору як соціально-педагогічного середовища. 

Результати дослідження та їх обговорення У системі безперервної 

освіти канікули в цілому, а літні особливо, відіграють вагому роль для 

розвитку, виховання та оздоровлення дітей і підлітків. Літні канікули 

складають значну частину річного обсягу вільного часу школярів, але далеко 

не всі батьки можуть надати своїй дитині повноцінний, правильно 

організований відпочинок.  

Діти віком від 6 до 16 років, організацією відпочинку яких займається 

літній оздоровчий табір, найчутливіші до різних соціальних впливів, серед 

яких і пов’язані із оздоровчою діяльністю та формуванням здорового способу 

життя. Залежно від того, які соціальні чинники впливають на школяра і від 

того, в якому середовищі розвивається дитина, відбувається формування тих 

чи інших основ його фізичного, психічного й морального здоров’я.  

Головним завданням діяльності літнього оздоровчого табору є 

організація дозвілля, відпочинку та фізичного розвитку дітей; метою ж 

роботи дитячого оздоровчого табору є активізація роботи педагогічного 

колективу щодо організації літнього відпочинку, культурної та дозвіллєвої 

діяльності дітей, їх оздоровлення і виховання, розвиток різноманітних 

навичок і творчих здібностей, розвиток комунікативних компетентностей і 

компетенцій соціального взаємодії [6]. 

Отже, зважаючи на зазначене, можна виділити основні функції літніх 

дитячих таборів:  

 соціальна – це накопичення досвіду участі в суспільному житті, в 

праці, в колективі; 

 комунікативна – уміння жити в колективі, бути в злагоді з самим 

собою, доброзичливе налаштування колективу; 

 розвиваюча-освітня-виховна – це розвиток пізнавальної активності 

дітей, їх ерудиції та кмітливості; 

 дозвіллєва – це виховання культури вільного часу; 

 фізична – це розвиток фізичних здібностей та оздоровлення 

організму [7]. 

При цьому науковці виділяють такі нові функції літніх дитячих 

оздоровчих таборів: рекреативно-екологічну, лікувально-оздоровчу, 

психотерапевтичну, соціокультурну, розвивальну, комунікативну, 

пропедевтичну, компенсаторно-профілактичну [6, 8, 9]. 

На основі довголітньої організації дитячих літніх таборів відпочинку 

визначено певну систему в організації процесу фізичного виховання, що 

передбачає низку ефективних засобів:  

– фізкультурні заходи в режимі дня є в щоденному розпорядку дня і тією 

чи іншою мірою є обов’язковими для всіх. До них належать ранкова  

гімнастика, сонячні  та повітряні ванни, купання;  



– загонова фізкультурна робота – ланкові і загонові фізкультурні 

заняття, збори загонів з фізкультурною тематикою, прогулянки, екскурсії, 

походи, ігри на місцевості;  

– масова спортивна робота – спортивні ігри загону (спортивні конкурси, 

змагання з різних видів спорту, рухливі та спортивні ігри), змагання з 

багатоборства, турніри з настільного тенісу, бадмінтону, шахів, шашок, 

товариські зустрічі, спартакіади;  

– навчально-тренувальні заняття гуртків (секцій), команд  із різних видів  

спорту. У період літніх канікул діти, що  займаються в ДЮСШ  і в шкільних 

секціях, нерідко повинні тимчасово переривати заняття. Під керівництвом  

інструктора  з фізичної культури,  вожатих для них організовуються команди, 

гуртки;  

– суспільно корисні форми праці – діти беруть участь в облаштуванні 

майданчиків, ремонті інвентарю і та ін.;  

– агітаційно-пропагандистська робота щодо користі систематичних 

занять фізичними вправами (про користь ранкової гімнастики, про кращих  

спортсменів, про Олімпійські  ігри, про спортивні події в таборі, країні та 

світі, про нові рекорди, про види спорту і т. д) [7]. 

Таким чином, для вирішення завдань фізичного виховання в літньому 

оздоровчому таборі велике значення має вміле використання всіх названих 

форм діяльності.  

Фізичне виховання в оздоровчому таборі має специфічні особливості, 

обумовлені порівняно коротким періодом перебуванням в таборі, 

різноманітністю контингенту дітей за віком, станом здоров’я, рівнем 

фізичного розвитку й фізичної підготовленості. Ці особливості 

рекомендують враховувати при організації фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів.  

Висновки. Дитячі табори враховують особливості фізичного, 

психічного розвитку школярів, це дозволяє розробляти розважальні, 

екскурсійні програми, які є одночасно пізнавальними і цікавими. Дитячі 

оздоровчі табори, незалежно від спеціалізації, покликані забезпечувати 

повноцінний і змістовний відпочинок та оздоровлення дітей, а також 

вирішувати проблеми їх розвитку та виховання. Літні дитячі оздоровчі 

табори, основним напрямком діяльності яких є активний відпочинок, що 

здійснюється за допомогою і з використанням фізичних вправ, рухливих і 

спортивних ігор на суші і на воді, купання і навчання плаванню, змагання з 

різноманітних видів рухової діяльності, мають за мету хоча б частково 

компенсувати недостатню оздоровчу ефективність шкільної системи 

фізичного виховання.  

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження 

спрямовані нами на висвітлення питань стосовно впровадження в літніх 

оздоровчих таборах інноваційних напрямків діяльності, які мали б достатній 

вплив на організм дітей та сприяли поліпшенню їхньої фізичної 

підготовленості за рахунок впровадження сучасних оздоровчих технологій. 
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