
YOUNG SPORT SCIENCE  МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА 
OF UKRAINE. 2012. V.4. P. 149-155  УКРАЇНИ. 2012. Т.4. С. 149-155 
   

  

© Соя М., Костюк П., 2012 

 

УДК 371. 217.3 – 053.5 
 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЛЬ ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРІВ  
У ФОРМУВАННІ ТА ПІДТРИМАННІ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я  

У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Микола СОЯ, Петро КОСТЮК 
 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
 

Анотація. У статті висвітлено роль літніх дитячих таборів як соціально-педагогічного середовища 
для раціонального фізичного виховання й розвитку молодого покоління. Охарактеризовано нові тенденції 
його формування та регламент роботи, наведено основні функції та завдання літніх таборів. Визначено пе-
вну систему в організації процесу фізичного виховання, основні вимоги до організації та методики роботи 
у сфері фізичного виховання в дитячих літніх оздоровчих таборах. 
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Постановка проблеми та її звязок з важливими науковими чи практичними зав-

даннями. Первинна профілактика неінфекційних захворювань має особливе значення для 
молодого покоління у зв’язку з тим, що цей контингент визначає здоров’я нації, її трудовий 
резерв та інтелектуальний потенціал. Характерними особливостями здоров’я дітей у поточ-
ний період є зростання частоти вроджених аномалій, хронічних захворювань, формування 
вікозалежної патології в більш молодому віці, схильність до супутніх захворювань [1, 8].  

Наявна система охорони здоров’я дітей та підлітків не може зупинити процес зростання 
хронічних захворювань [6].  

Проблеми істотно загострюються в умовах впливу несприятливих чинників навколиш-
нього середовища. Сталість несприятливих тенденцій у стані здоров’я молодого покоління 
вимагає якісно нових рішень щодо організації та проведення заходів, спрямованих на збере-
ження здоров’я дітей. [3, 12]. 

Отже, в державі загострилася актуальність не тільки розробки, вивчення ефективних 
методів лікування, але і практичних технологій оздоровлення та профілактики. Виникла не-
обхідність як пошуку нових результативних методик підвищення рівня здоров'я дітей, так і 
повнішого фізіологічного обґрунтування вже наявних, наприклад, літніх дитячих оздоровчих 
таборів, які є досить ефективною формою оздоровлення у зв'язку із сукупністю сприятливих 
факторів (підвищена рухова активність, природно-кліматичні чинники, режим дня, раціона-
льне харчування тощо) [4, 10, 14]. 

Аналіз останіх досліджень та публікацій. Літні канікули становлять значну частину 
річного обсягу вільного часу школярів, але далеко не всі батьки можуть надати своїй дитині 
повноцінний, правильно-організований відпочинок. У системі безперервної освіти канікули в 
цілому, а літні особливо, відіграють вагому роль для розвитку, виховання та оздоровлення 
дітей і підлітків [10, 14]. 

Актуальною є профілактична діяльність у літній період. Це пов'язано з тим, що, саме в 
літній період значно слабшає або припиняється зовсім виховний вплив на дитину освітніх 
установ. Значна частина дітей проводить літні канікули або з батьками, які відпочива-
ють(зокрема і від виховання дитини), або роду організованих сферах (таборах відпочинку, 
таборах денного перебування, пришкільних таборах та ін.) Змістовна наповненість програм-
ного забезпечення такого роду сфер річного проведення часу досить різноманітна, однак, 
практично, ніколи не стосується питань підтримання рівня здоров’я дітей [14]. 

Виховна цінність системи літнього відпочинку полягає в тому, що вона створює умови 
для педагогічно доцільного, емоційно привабливого дозвілля школярів, зміцнення їхнього 
здоров'я, задоволення потреб у новизні вражень, творчої самореалізації, спілкуванні й самоді-
яльності в різноманітних формах, що містить працю, пізнання, культуру, гру та інші сфери 
можливого самовизначення [5, 15]. 
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Діти віком від 7 до 15 років, організацією відпочинку яких займається літній оздоровчий 
табір (ЛОТ), 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 фор-
мування тих чи інших основ його фізичного, психічного й морального здоров'я. Найважливі-
шим завданням ЛОТ з оздоровлення дітей є не тільки здійснення медичних процедур, пов'яза-
них із збереженням здоров'я, а й виховання, спрямоване на формування відповідального став-
лення дитини до власного здоров'я, потреби в його збереженні та розвитку [13, 14]. 

Основним видом діяльності у ЛОТ є дозвільна. При правильній організації вона може 
стати основою для вирішення педагогічних завдань у цілому і завдань формування здорового 
способу життя зокрема. Залучення дітей до діяльності, пов'язаної з реалізацією ідей «педаго-
гіки здоров'я», здійснюється у всіх напрямках організації життєдіяльності (загонові і дружин-
ні заходи, передбачені програмою ЛОТ на певний оздоровчий сезон, додаткова освіта, спо-
ртивно-оздоровчі заходи, діяльність психологічної служби, медичного блоку та їдальні). Та-
ким чином, у результаті реалізації в ЛОТ програм, заснованих на ідеях «педагогіки здоров'я», 
діти розширюють знання щодо здорового способу життя, набувають практичні вміння і нави-
чки збереження та зміцнення здоров'я, стають носіями здорового способу життя [3]. 

Мета – узагальнити сучасні наукові погляди на значення літніх оздоровчих таборів у 
формуванні та підтриманні рівня здоров’я в дітей середнього шкільного віку. 

Завдання досілдження: 
- деталізувати сучасні погляди на основні завдання дитячих літніх оздоровчих табо-

рів та визначити рівень їх відповідності до потреб та стану здоров’я сучасних дітей; 
- визначити форми організації фізичного виховання у літніх дитячих оздоровчих та-

борах, сформувати вимоги до методики їх роботи з огляду на підвищення ефективності здо-
ров’язберігаючих технологій. 

Методи дослідження – аналіз і узагальнення наукової та спеціальної літератури. 
Виклад основного матеріалу. Рекреаційний потенціал України забезпечив достатній 

досвід організації літнього відпочинку дітей. При цьому, необхідно відзначити той незапере-
чний факт, що в розвитку системи літнього відпочинку закладено два основні пріоритети – 
виховання та оздоровлення. Проте думки вчених із цього приводу характеризуються досить 
суперечливими позиціями сприйняття засад літнього відпочинку в суспільній свідомості [3, 
12, 14]. 

Цей вид засад суспільство сприймає або в однозначній характеристиці – домінування 
виховання чи оздоровлення, або як багатогранне поняття та явище, що передбачає як навчан-
ня, виховання, так і оздоровлення [7]. 

Учені вважають, що перша позиція традиційніша й історично має більше підкріплення, 
оскільки базується на дослідженнях педагогів, які предметом свого інтересу визначали різні 
сфери функціонування літніх дитячих оздоровчих таборів. Вони є сконцентрованими й нале-
жать до сфери позашкільної роботи. Проте в дослідженнях медичних працівників розкрито 
проблеми профілактики та ефективності оздоровлення дітей, організації та особливостей са-
наторно-курортного лікування в умовах заміських дитячих оздоровчих таборів [9]. 

Друга позиція, є сучаснішою і актуальною сьогодні, коли йде про нові тенденції у фор-
муванні оздоровчо-виховного середовища літніх дитячих оздоровчих таборів та регламент їх 
роботи [13]. 

Окрім задоволення потреби дитячої та підліткової субкультури у спілкуванні, у спільній 
діяльності, у реалізації вікових інтересів, дитячий відпочинок спрямований, передусім, на роз-
виток оздоровчих, здоров'язбережних програм формування в юного покоління здорового спо-
собу життя. Літній відпочинок залучає дітей до суспільне життя, дозволяє формувати й набу-
вати позитивного досвіду соціальної взаємодії і творчої діяльності, служить засобом самови-
раження та захисту їх інтересів і прав [11]. 

Основні функції літніх дитячих таборів: 
- оздоровлення, освіту, виховання та розвиток дітей у літній період; 
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- створення та організацію діяльності тимчасових дитячого й педагогічного колек-
тивів; 

- раціоналізацію організації вільного часу дітей, максимальне використання його з 
виховною та оздоровчою метою [14, 15]. 

Оздоровчо-виховна діяльність визнається основою функціонування цих установ, а її 
специфіка – спрямованістю на розвиток і формування особистісних компетенцій [14, 15]. 

Оздоровчу діяльність розуміють як створення комплексу умов і реалізацію заходів, що 
забезпечують охорону і зміцнення здоров'я дітей, профілактику захворювань, поточне санітар-
но-гігієнічне обслуговування, режим харчування й відпочинку в екологічно сприятливому 
середовищі, загартування організму, заняття фізичною культурою і спортом. Виховно-освіт-
ню діяльність розуміють як реалізацію додаткових освітніх програм, що забезпечують актуа-
лізацію та адаптацію потенційних ресурсів дитини через самовизначення і самореалізацію в 
освітній діяльності як у формальній, так і в неформальній сфері діяльності оздоровчо-на-
вчального закладу відповідно до Закону України "Про освіту". Тому, завдання оптимального 
поєднання освіти та оздоровлення у сфері дитячого відпочинку визначається як актуальна і 
перспективна стратегія розвитку цієї сфери [13, 14, 15]. 

При цьому вчений світ виділяє такі нові функції літніх дитячих оздоровчих таборів: ре-
креативно-екологічну, лікувально-оздоровчу, психотерапевтичну, соціокультурну, розвиваль-
ну, комунікативну, пропедевтичну, компенсаторно-профілактичну [5, 6, 13, 14]. 

Серед основних завданнь дитячих літніх оздоровчих таборів дослідники виокремлюють 
такі: створення умов для зміцнення здоров'я дітей, засвоєння та застосування ними навичок 
гігієнічної та фізичної культури, реалізацію медико-профілактичних, спортивних, освітніх, ку-
льтурно-дозвільних програм і послуг, що забезпечують відновлення сил, професійне самови-
значення, творчу самореалізацію, моральне, громадянське, патріотичне, екологічне виховання 
та духовно-моральний розвиток [15]. 

З огляду на сучасний стан здоров’я дітей визначення табору як оздоровчо-виховного за-
кладу на перше місце висуває завдання впровадження інноваційних напрямків діяльності, де 
вихідним джерелом виступає здоров'я дитини – фізичне і психологічне. Комплексне оптима-
льне поєднання виховно-освітніх та оздоровчих технологій визначає новий характер щодо 
створення оздоровчо-виховного середовища – адаптивного і здоров'язбережного [5]. 

Адаптивний характер оздоровчо-виховного середовища літніх таборів визначає його 
призначення сприяти формуванню здорової особистості через фізичне оздоровлення всього 
організму, що є основою особистісного розвитку дитини, та через психічне оздоровлення, що 
є компенсувальним процесом загального оздоровлення особистості, балансом різних психіч-
них властивостей і процесів [10]. 

Здоров'язбережний характер оздоровчо-виховного середовища літніх таборів визначає 
принцип «природного аналога», універсальним інструментом оптимізації, оскільки така сис-
тема запобігає розвиткові інформаційного стресу, викликаного конфліктом між освітнім і со-
ціальним простором [9]. 

Спрямованість біоадекватної системи дозволяє досягати не миттєвого, а пролонговано-
го та сталого оздоровчого ефекту. Оздоровчий ефект не має нічого спільного з поліпшенням 
показників здоров'я при оточенні дитини «тепличним середовищем перебування», тому що 
досягається шляхом тренування стресостійкості систем регуляції дитини, що в цьому випадку 
полягає в діяльності, комунікаціях і міжособистісних відносинах [8]. 

Ефективністю оздоровчо-виховного середовища деякі вчені вважають так звані компе-
тентності, що пояснюються як властивості дитини актуалізувати характеристики особистості. 
Як ключові компетентності дослідники визначають фізичну, комунікативну та емоційну. Бу-
ти компетентним – означає уміти мобілізувати наявний особистісний потенціал для вирішен-
ня конкретних завдань у конкретних обставинах. У даному випадку компетенцію не зводять 
до знань і вмінь у будь-якому кількісному співвідношенні, йдеться про знання своїх адаптив-
них ресурсів і уміння їх використовувати [10]. 

Фізична компетентність – здатність дитини керувати своєю фізичною природою для ак-
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туалізації резервних потенціалів, диференційовано використовувати актуалізовані біологічні 
та фізіологічні резерви систем організму в цілому, в умовах реального часу пропорційно з за-
даними просторовими й часовими параметрами для забезпечення стійкої реалізації, і сталого 
збереження генетичних, фізіологічних, психологічних, соціальних функцій здоров'я в умовах 
впливу на нього мінливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища [12]. 

Принципові відмінності форм діяльності, що використовуються в літніх оздоровчих та-
борах:  

- нетрадиційний, вільний (необов'язковий) характер організації, який відрізняє їх від 
уроків, тренувань або змагань; 

- інтегративність, що дозволяє поєднувати «непоєднувані» лінії та напрямки, напри-
клад фізичну культуру і пізнавальну діяльність, спорт і творчість або спорт і економіку; 

- рекреаційна діяльність, яка для дитини прийнятна і цікава, є можливістю в період літ-
ніх канікул «погуляти», «нічого не робити», «пограти»; 

- ігрова основа, що визначає динаміку розвитку форм діяльності, їх сюжетність [15]. 
У сучасній науковій літературі є повідомлення про лише деякі з форм діяльності літніх 

оздоровчих таборів: інтелектуально-спортивні; спортивно-творчі; соціальні; сюжетно-рольо-
ві; організаційно-діяльні. При цьому відзначається, що найефективнішими формами є ті, які 
сприяють набуттю дітьми нових навичок та отримання досягнень [14, 15]. 

Інтелектуально-спортивні програми розуміють як програми, коли відбувається команд-
на участь спортсменів та інтелектуалів у тих чи інших випробуваннях, кожне з яких склада-
ється з спортивного та інтелектуального етапів, а перемога залежить від успішності прохо-
дження кожного з них [15]. 

Спортивно-творчими програмами називають ті, що у своїй основі передбачають вико-
ристання технології роботи секцій в умовах дитячого оздоровчого центру [14]. 

До соціальних програм належать ті, що насамперед пов'язані з проблемами здорового 
способу життя, профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління [12]. 

Сюжетно-рольові програми сьогодні широко використовуються в педагогіці, і дедалі 
частіше вони звертаються до ролі фізичної культури і спорту як основного домінантного на-
пряму у виборі конкретних форм діяльності [12].  

Оздоровчо-виховне середовище в літніх таборах організовується таким чином, щоб залу-
чити дитину до активного фізичного відпочинку. Літературний аналіз впровадження та апро-
бації цих напрямків виявив очевидні позитивні результати, що допомагають дітям відчути 
нові фізичні можливості [12]. 

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 за-
гонів 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 настіль-
ного 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 т.п.; 

- 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) [3, 4, 6, 
13, 15]. 
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Таким чином, для вирішення завдань фізичного виховання в літньому оздоровчому та-
борі велике значення має вміле використання всіх названих форм діяльності. 

Фізичне виховання в оздоровчому таборі має специфічні особливості, обумовлені порі-
вняно коротким періодом перебуванням в таборі, різноманітністю контингенту дітей за ві-
ком, станом здоров'я, рівнем фізичного розвитку й фізичної підготовленості. Ці особливості 
рекомендують враховувати при організації фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 
заходів [8]. 

Фізичне виховання в таборі також є однією з найважливіших частин роботи з дітьми та 
напрямком на вирішення завдань зміцнення здоров'я, сприяння фізичному розвиткові й зага-
ртовуванню дітей, удосконалення в дітей умінь і навичок у природних видах рухів, прищеп-
лення інтересу і звички до занять фізичної культури та спортом. Робота з фізичного вихован-
ня в оздоровчому таборі сприяє формуванню в дітей морально-вольових якостей, почуття па-
тріотизму, усвідомленню необхідності здорового способу життя, що на сьогодні важливіше, 
ніж безпосередній оздоровчий ефект усіх заходів табірної зміни [5]. 

Основні вимоги до організації та методики роботи у сфері фізичного виховання: 
- відповідність до віку дітей; 
- відповідність до рівня здоров'я школярів, рівня фізичної підготовленості; 
- невід'ємність режиму табору; 
- відображення загальноприйнятого принципу роботи дитячих організацій – сприян-

ня всебічному розвиткові ініціативи та самодіяльності дітей; 
- забезпечення різноманітності занять фізичними вправами, передусім такими, які 

важко або неможливо проводити упродовж навчального року, особливо в умовах міста (пла-
вання, туризм, вправи та ігри на місцевості, рухливі ігри, спортивні ігри) [4, 12, 14]. 

Фізкультурно-оздоровча робота в таборі повинна узгоджуватися з лікарем і передбачати 
такі заходи: 

- ранкову гігієнічну гімнастику; 
- загартовування (повітряні та сонячні ванни, обтирання, обливання, душ, купання); 
- заняття в загонах, гуртках, командах, секціях; 
- екскурсії, походи з іграми на місцевості; 
- спортивні змагання, свята [10]. 
Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою повинен проводити лікар. 

Дітям основної медичної групи дозволяється брати участь у всіх фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходах без обмежень. З дітьми підготовчої медичної групи повинні про-
водитися фізкультурно-оздоровчі заходи з урахуванням стану здоров'я. Вони допускаються 
до занять в одному із спортивних гуртків чи секцій без участі в змаганнях і без складання но-
рмативів, рекомендують участь в одноденних туристичних походах [5, 6]. 

Літні дитячі оздоровчі табори, основним напрямком діяльності яких є активний відпо-
чинок, що здійснюється за допомогою і з використанням фізичних вправ, рухливих і спорти-
вних ігор на суші і на воді, купання і навчання плаванню, змагання з різноманітних видів ру-
хової діяльності, мають за мету хоча б частково компенсувати недостатню оздоровчу ефекти-
вність шкільної системи фізичного виховання [8, 11, 15]. 

Як показує аналіз літератури, на сприятливі можливості, створені колись у дитячих та-
борах, а нині в оздоровчих дитячих таборах для розвитку рухових якостей і навичок, посиле-
ного фізичного розвитку, працездатності, функціональних можливостей школярів вказується 
у працях багатьох науковців [1, 9, 10, 13].  

Вивченням специфічної ролі дитячого табору як соціально-педагогічного середовища 
для раціонального фізичного виховання й розвитку молодого покоління займалися Є.І. Кова-
ленко, М.Б. Коваль, В.В. Пимова, Л.Є.Пундик, Н.Г. Трофимюк. Окремі з них розглядали пи-
тання щодо можливостей природного середовища, бази табору для оздоровлення й фізичного 
розвитку дітей, однак його вивчення як природного середовища ще не дало своїх результатів 
у фізичному розвитку дитини, хоча зміни у цьому середовищі можуть мати чималий вплив на 
здоров’я дітей [11, 13, 14].  
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Висновок. Програми фізичного виховання, науково-методичні рекомендації щодо ор-
ганізації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячих оздоровчих таборах стосовно до сучас-
них умов не розроблено, оскільки відсутні фундаментальні теоретичні дослідження з цієї про-
блематики, а наявні наукові дослідження сучасних вітчизняних учених є малочисленими та 
різновекторними. 

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у вивченні стану здоров’я 
дітей середнього шкільного віку, які відпочивають у літніх оздоровчих таборах, узагальнення 
факторів, що визначають його рівень. Планується розробити ефективні та універсальні реабі-
літаційні заходи для поліпшення стану здоров’я дітей. 
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Аннотация. В статье освещена роль летних детских лагерей как социально-педагогической среды для ра-
ционального физического воспитания и развития подрастающего поколения, охарактеризованы новые тенденции 
его формирования и регламент работы, приведены основные функции и задачи летних лагерей, намечено систе-
му в организации процесса физического воспитания, основные требования к организации и методики работы в 
сфере физического воспитания в детских летних оздоровительных лагерях. 
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