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Annotation
Introduction and purpose of the study. The article is devoted to summarizing the data of scientific research 

concerning the determination of organizational and methodological aspects of optimization of children’s motor 
activity in the conditions of summer health camp. The purpose  – analysis, systematization, and synthesis of the 
literature on the organization of recreational and motor activities of children in summer recreation camps in the 
current conditions.

Material and methods. The research was conducted at the Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav. During 
the research the following methods were used: theoretical analysis and generalization of scientific and methodologi-
cal literature data and documentary materials, the method of comparison, the method of system analysis.

Results. The analysis of literature sources from the problems of the study found that the main reasons for the 
insufficient level of physical culture and health work in summer health camps are: low qualification level of teach-
ing staff, insufficient material and technical base, low level of methodological support of recreational and health 
activities of children.

Conclusions. Most researchers believe that the traditional system of organization of children's stay in summer 
health camps cannot be an effective way of increasing motor activity and restoring the ability to perform efficiently 
after the school year and state that the content of the recreational and health activity of these camps needs proper 
adjustment, the introduction of new types of motor activity.

Key words: recreational and health activity, schoolchildren, summer health camp.

Анотація
Вступ і мета дослідження.  Стаття присвячена узагальненню даних наукових досліджень щодо визна-

чення організаційно-методичних аспектів оптимізації рухової активності дітей в умовах літнього оздоров-
чого табору. Мета – аналіз, систематизація та узагальнення даних літературних джерел щодо організації 
оздоровчо-рухової активності дітей в літніх оздоровчих таборах у сучасних умовах.

Матеріал і методи. Дослідження проводилося в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. В про-
цесі дослідження використанню такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної 
літератури та документальних матеріалів, метод порівняння, метод системного аналізу.

Результати. Аналіз літературних джерел з проблематики дослідження дозволив з’ясувати, що основни-
ми причинами недостатнього рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх оздоровчих таборах є: низький 
кваліфікаційний рівень педагогічних кадрів, недостатня матеріально-технічна база, низький рівень методич-
ного забезпечення рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей.

Висновки. Більшість дослідників вважає, що традиційна система організації перебування дітей у літніх 
оздоровчих таборах не може слугувати ефективним способом підвищення рухової активності і відновлення 
працездатності після навчального року і констатують, що зміст рекреаційно-оздоровчої діяльності цих табо-
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рів потребує відповідного коригування, впровадження нових видів рухової активності. 
Ключові слова: рекреаційно-оздоровча діяльність, школярі, літній оздоровчий табір. 

Аннотация
Введение и цель исследования. Статья посвящена обобщению данных научных исследований опре-

деления организационно-методических аспектов оптимизации двигательной активности детей в условиях 
летнего оздоровительного лагеря. Цель – анализ, систематизация и обобщение данных литературных источ-
ников по организации оздоровительно-двигательной активности детей в летних оздоровительных лагерях в 
современных условиях.

Материал и методы. Исследование проводилось в Университете Григория Сковороды в Переяславе. В 
процессе исследования использованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение данных на-
учно-методической литературы и документальных материалов, метод сравнения, метод системного анализа.

Результаты. Анализ литературных источников по проблематике исследования позволил выяснить, что 
основными причинами недостаточного уровня физкультурно-оздоровительной работы в летних оздорови-
тельных лагерях являются: низкий квалификационный уровень педагогических кадров, недостаточная ма-
териально-техническая база, низкий уровень методического обеспечения рекреационно-оздоровительной 
деятельности детей.

Выводы. Большинство исследователей считают, что традиционная система организации пребывания де-
тей в летних оздоровительных лагерях не может служить эффективным способом повышения двигательной 
активности и восстановления работоспособности после учебного года и констатируют, что содержание ре-
креационно-оздоровительной деятельности этих лагерей требует соответствующей корректировки, внедре-
ния новых видов двигательной активности.

Ключевые слова: рекреационно-оздоровительная деятельность, школьники, летний оздоровительный 
лагерь.

Вступ. Останніми роками 
спостерігається зниження рівня 
фізичного стану дітей в Украї-
ні (Т.Ю. Круцевич, 2020, 2021; 
Н.В. Москаленко, 2019, 2021; 
Н.Є. Пангелова, 2020, 2021) що, 
в свою чергу, потребує пошуку 
шляхів оптимізації фізкультур-
но-оздоровчих занять [12, 13, 18, 
19, 25]. Одним з таких напрямів є 
впровадження різних видів рухо-
вої активності не тільки в процес 
фізичного виховання школярів, 
але й до рекреаційно-оздоровчих 
заходів, що висвітлено у доку-
ментах, які регламентують діяль-
ність галузі фізичної культури і 
спорту, зокрема: Закон України 
«Про освіту» (2017); Національна 
доктрина розвитку фізичної куль-
тури і спорту (Указ президента 
України від 28 вересня 2004 року 
№1148/2004) та ін. [7, 14]. 

Одним з найважливіших на-
прямів реалізації завдань Наці-
ональної стратегії з оздоровчої 
рухової активності є оптимізація 
фізичного виховання у літніх ди-

тячих оздоровчих закладах, що 
дозволить не тільки підвищити 
рівень фізичного стану дітей, 
але й сформувати в них необхід-
ні вміння і навички використан-
ня засобів фізичного виховання 
у повсякденному житті в умовах 
відпочинку, інтерес і мотиви до 
регулярних занять фізичними 
вправами [20]. 

Відомо, що забезпечення со-
ціального захисту дитини перед-
бачає реалізацію її права на оздо-
ровлення і відпочинок [8, 17, 22].

Основна увага в системі ор-
ганізації літнього відпочинку зо-
середжена на створенні умов для 
вільного вибору профілю програ-
ми дозвілля, що задовольняє різ-
номанітні інтереси дітей і сприяє 
їх оздоровленню. Як стверджують 
деякі зарубіжні і вітчизняні до-
слідники, фізична культура і спорт 
за своєю значущістю стоять на 
першому місці серед інших видів 
діяльності школярів у дитячому 
оздоровчому таборі (ДОТ), а за 
інтенсивністю виховного спілку-

вання 21 день табірної зміни при-
рівнюється одному навчальному 
року. Умови літніх оздоровчих 
таборів (ЛОТ) дозволяють органі-
зувати оптимальний режим фізич-
ної активності для дітей і підлітків 
саме в літній період, що є дієвим 
оздоровчим засобом [1, 9, 10, 23].
Як зазначають О.В. Андрєєва та 
А.В. Гакман (2012), літні оздо-
ровчі табори, основним напрямом 
діяльності яких є активний відпо-
чинок, що здійснюється за допо-
могою і з використанням фізичних 
вправ, рухливих і спортивних ігор 
на суші і на воді, купання і навчан-
ня плаванню, змагань з різних ви-
дів рухової діяльності, мають за 
мету хоча б частково компенсува-
ти недостатню рухову активність 
дітей [2]. 

Значна кількість дослідників 
[3, 9, 17] вказують на сприятливі 
можливості, які існують у літніх 
оздоровчих таборах для підви-
щення рівня рухової і фізичної 
підготовленості, стану здоров’я 
дітей. 
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Але традиційні форми фіз-
культурно-оздоровчої роботи з 
тимчасовим контингентом літ-
ніх оздоровчих таборів часто не 
можуть слугувати ефективним 
способом підвищенням рухової 
активності школярів, яка є необ-
хідною умовою підвищенням і 
підтримання оптимального рів-
ня фізичної роботоздатності для 
успішної навчальної діяльності. 

У цих умовах надзвичайне 
значення має впровадження у 
практику фізкультурно-оздоров-
чої роботи шкільних оздоровчих 
таборів інноваційних засобів і 
методів фізичного виховання.

Гіпотеза. Аналіз і системати-
зація досліджень стосовно різних 
аспектів організації і методики 
фізкультурно-оздоровчої робо-
ти у літніх оздоровчих таборах 
дозволять визначити найбільш 
ефективні напрями її оптимізації. 

Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано згідно з 
тематичним планом науково-до-
слідної роботи кафедри теорії та 
методики фізичного виховання 
і спорту Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі на 2020-
2024 рр. за темою «Інтеграція 
фізичного, інтелектуального й 
духовного розвитку дітей, під-
літків і молоді України в процесі 
фізкультурно-оздоровчої й спор-
тивної діяльності» (№ державної 
реєстрації 0118U003847).

Мета дослідження – аналіз, 
систематизація та узагальнення 
даних літературних джерел щодо 
організації оздоровчо-рухової ак-
тивності дітей в літніх оздоров-
чих таборах в сучасних умовах. 

Матеріал і методи. Дослід-
ження проводилося в Універси-
теті Григорія Сковороди в Пере-
яславі. В процесі дослідження 
використано такі методи: теоре-
тичний аналіз та узагальнення да-
них науково-методичної літерату-
ри та документальних матеріалів, 
метод порівняння, метод систем-
ного аналізу. 

Результати та дискусія. Пи-

танню вдосконалення фізкультур-
но-оздоровчої діяльності в умовах 
літніх оздоровчих таборів була 
присвячена низка досліджень. 
Так, М. Соя та П. Костюк (2012) 
зазначають, що основним видом 
діяльності дітей у літніх оздоров-
чих таборах (ЛОТ) є дозвільна. 
Оптимальна організація такої ді-
яльності може стати основою для 
вирішення педагогічних завдань 
у цілому,  а також – завдань фор-
мування здорового способу жит-
тя, зокрема, залучення дітей до 
діяльності, пов’язаної з реаліза-
цією ідей «педагогіки здоров’я», 
яка здійснюється у всіх напрямах 
організації життєдіяльності табо-
ру [21]. 

Досить докладно висвітлені у 
спеціальній літературі концепту-
альні питання стосовно функціо-
нування різних типів оздоровчих 
таборів, їх основних завдань [8, 9, 
16, 17]. 

У наш час конкретизувалися 
підходи до визначення основних 
напрямів і змісту навчально-ви-
ховного процесу в літніх оздоров-
чих таборах. Зокрема, Н.А. Ко-
ломієць та І.Г. Резніченко (2020) 
виділяють такі основні напрями: 

• Соціокультурний – перед-
бачає надання допомоги дитині 
у визначенні власного статусу 
шляхом включення її у систему 
соціальних відносин, зростання її 
престижу та авторитету, виконан-
ня різних соціальних ролей, раннє  
залучення до участі у вирішенні 
трудових, соціально-політичних, 
моральних проблем суспільства. 

• Художньо-естетичний – за-
безпечує художньо-естетичну 
освіченість і вихованість особис-
тості, здатної до саморозвитку й 
самовдосконалення, формування 
її художньо-естетичної культури 
засобами кращих національних 
і світових культурологічних над-
бань, умінь примножувати куль-
турно-мистецькі традиції табору. 

• Дослідницько-експеримен-
тальний – передбачає залучення 
дітей і підлітків до науково-до-
слідної і пошукової діяльності. 

• Науково-технічний – спря-
мований на формування у дітей 
і підлітків техніко-технологіч-
них знань, розширення їх полі-
технічного світогляду, задово-
лення потреб юної особистості 
у вдосконаленні освіти з основ 
інформатики, комп’ютеризації, 
конструкторської та експеримен-
тальної діяльності. 

• Еколого-природничий – за-
безпечує опанування знаннями 
про навколишнє середовище 
(природне і соціальне); форму-
вання екологічної особистісної 
культури; залучення до практич-
ної природоохоронної діяльності. 

• Туристисько-краєзнавчий – 
передбачає залучення до активної 
діяльності у сфері туризму і кра-
єзнавства, дослідництва та пошу-
ку у сфері знань про комплексну 
генетичну картину життя певних 
територій, вивчення окремих 
географічних об’єктів і явищ со-
ціального життя у природно-істо-
ричному аспекті, а також форму-
вання фізично і духовно здорової 
особистості. 

• Фізкультурно-оздоровчий – 
забезпечує оптимальний рівень 
рухової активності дітей і підліт-
ків; формування в них здорового 
способу життя як невід’ємного 
компоненту загальної культури 
особистості; розвиток фізичних 
здібностей; зміцнення здоров’я. 

• Військово-патріотичний – за-
безпечує формування духовних 
якостей і патріотичних почуттів, 
громадської відповідальності за 
долю українського народу й дер-
жави, підготовку до військової 
служби. 

• Дозвіллєво-розважальний – 
передбачає організацію культур-
ного дозвілля дітей і підлітків, 
спілкування з однолітками у різ-
них формах ігрової та дозвіллє-
во-розважальної діяльності, по-
кращення психологічного стану, 
зняття психічної та фізичної на-
пруги [17]. 

Реалізація цього напряму 
(який є основним) здійснюється 
в процесі проведення різних ор-
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ганізаційних форм (ранкова гім-
настика, гартувальні процедури, 
прогулянки, рухливі ігри, заняття 
у секціях з видів спорту, турис-
тичні походи, спортивні змагання 
та ін.) [2, 9, 10, 23]. 

Дослідники [1, 16, 17] наго-
лошують, що для забезпечення 
оздоровчої ефективності занять 
програми фізичного виховання в 
умовах роботи в літніх оздоров-
чих таборах мають відповідати 
такими основним вимогам: 

- комплексність – необхідно 
застосовувати різноманітні засо-
би і методи фізичного виховання,  
які забезпечують багатогранність 
впливу; 

- гнучкість у застосуванні тра-
диційних і нетрадиційних засо-
бів, а також – у регулюванні ком-
понентів фізичного навантаження 
з врахуванням індивідуально-гру-
пових особливостей у дітей; 

- орієнтованість на вікові осо-
бливості дітей з метою формуван-
ня в них інтересу й мотивації до 
систематичних занять фізичними 
вправами. 

Однак, О.В. Андрєєва (2014) 
зауважує, що аналіз програм від-
починку рекреаційно-оздоров-
чої діяльності в дитячих таборах 
показав, що більшість з них міс-
тять такі недоліки: необізнаність, 
щодо структури й технології про-
грамування діяльності таборів; 
недотримання алгоритмів побудо-
ви програм; скорочення кількості 
днів перебування дітей у таборі; 
відсутність чітких орієнтирів 
змісту, механізму реалізації мети 
й завдань програми; відсутність 
зв’язку рекреаційно-оздоровчих 
напрямів з іншими видами ді-
яльності дітей; перевантаження 
заходами з низьким рівнем ру-
хової активності; низький рівень 
залучення дітей до розробки ані-
маційних заходів. 

Також авторка зазначає, що ре-
комендовані традиційними про-
грамами засоби, форми і методи 
не відповідають сучасним вимо-
гам, а саме: не враховують заці-
кавленості дітей, не відповідають 

особливостям вікового розвитку, 
не забезпечують достатньої рухо-
вої активності, не сприяють пси-
хоемоційному відновленню шко-
лярів та ін. [4]. 

Необхідно зазначити, що про-
ведені О.В. Андрєєвою (2014) 
дослідження дозволили їй роз-
робити і впровадити технологію 
проєктування рекреаційно-оздо-
ровчої діяльності в дитячих та-
борах, яка відповідає сучасним 
вимогам і потребам оздоровлення 
дітей [4].

Принциповими відмінностями 
від традиційної побудови фізкуль-
турно-оздоровчої роботи у літньо-
му оздоровчому таборі є: вільний 
(необов’язковий) характер органі-
зації; інтегративність, що дозво-
ляє поєднувати оздоровчу і розва-
жальну діяльність; ігрова основа, 
що визначає динаміку розвитку 
форм діяльності, їхня сюжетність. 

Результати впровадження тех-
нології організації рекреаційно-
оздоровчої діяльності в дитячому 
оздоровчому таборі, яка була роз-
роблена О.В. Андрєєвою (2014), 
дозволили визначити умови її 
ефективної реалізації, а саме: 
організація цікавого, емоційно-
забарвленого, психологічно-ком-
фортного, активного дозвілля 
шляхом розширення пропонова-
них форм рекреаційно-оздоровчої 
діяльності; створення специфіч-
ного мікросередовища у таборі, 
що передбачає можливість сво-
боди вибору рекреаційно-оздо-
ровчих занять; забезпечення 
успішності педагогічної діяль-
ності, спрямованої на досягнення 
рекреаційного ефекту; стимулю-
вання формування позитивного 
ставлення до досягнення успіху 
в обраному виді рекреаційної ді-
яльності та ін. [4]. 

Отже, вдосконалення змісту 
програм рекреаційно-оздоровчої 
діяльності літнього оздоровчого 
табору залишається нагальною 
проблемою організації літнього 
відпочинку дітей, що спонукає 
науковців до пошуку шляхів її ви-
рішення.  

Так, дисертаційне досліджен-
ня О.Є. Ображей (2021) присвя-
чене обґрунтуванню, розробці 
та експериментальній перевірці 
ефективності технології приско-
реного навчання плавання мо-
лодших школярів в умовах літніх 
оздоровчих таборів. Авторкою 
уперше розроблено алгоритмі-
зовану програму навчання пла-
вання дітей 6-10 років в умовах 
оздоровчого табору та визначено 
педагогічні умови її реалізації: 
етапне формування вмінь плаван-
ня; відповідність змісту занять ві-
ковим та індивідуальним особли-
востям дітей; врахування знань і 
накопиченого рухового досвіду 
молодших школярів; створення 
емоційно збагаченого виховного 
простору з використанням ігро-
вих засобів, що забезпечують ва-
ріативність і рефлексивність на-
вчання. 

Також дослідниця адаптувала 
українські народні ігри до при-
скореного навчання плавання 
молодших школярів у відкритих 
водоймах [15]. 

Значним потенціалом в удо-
сконаленні оздоровчо-рекреацій-
ної діяльності дітей і підлітків в 
умовах літніх таборів володіють 
різноманітні форми туристсько-
краєзнавчої роботи. Одним з 
останніх ґрунтовних досліджень, 
яке було присвячене даній про-
блематиці є дисертаційна робота 
Т.В. Блистів (2019). Автор науко-
во обґрунтував і розробив підхо-
ди до підвищення ефективності 
організаційно-методичного забез-
печення оздоровчо-рекреаційної 
діяльності учнівської молоді у 
закладах позашкільної освіти ту-
ристсько-краєзнавчого напряму 
для залучення її до регулярної ру-
хової активності, організації зміс-
товного дозвілля, покращення по-
казників фізичного та емоційного 
стану. 

Дослідником визначено пере-
думови цілеспрямованої транс-
формації оздоровчо-рекреаційної 
діяльності учнів у закладах по-
зашкільної освіти (у тому числі 
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– оздоровчих літніх таборів) на 
основі аналізу чинників, що де-
термінують ефективність озна-
ченої діяльності, мотиваційних 
пріоритетів, структури та обсягу 
рухової активності характерис-
тики показників психофізичного 
стану школярів [5].

Зважаючи на потенціал літніх 
оздоровчих таборів у підвищен-
ні рівня фізичного стану школя-
рів, доцільним є, на нашу думку, 
впровадження у фізкультурно-
оздоровчу роботу нових, цікавих 
для дітей видів рухової активнос-
ті. В останні роки були проведені 
дослідження у даному напрямі: 
С.В. Власова (2019) обґрунтувала 
і розробила організаційно-мето-
дичні засади використання засо-
бів катання на роликових ковза-
нах у фізкультурно-оздоровчих 
заняттях з учнями 5-6 класів [6];  
І.О. Юзковець (2020) визначила 
педагогічні умови комплексно-
го розвитку фізичних здібностей 
учнів 3-4 класів засобами мі-
ні-баскетболу [24]; Л.С. Михно 

(2017)  розробила методику за-
стосування засобів йога-аеробіки 
у фізичному вихованні молодших 
школярів [11]; Н.В. Москаленко і 
О.М. Демідова (2019) запропону-
вали як інноваційний засіб фізич-
ного виховання спортивні танці, а 
також визначили їх вплив на фі-
зичний стан молодших школярів 
[12]. 

Представлені вище досліджен-
ня мають не тільки теоретичну, 
але й практичну значущість, 
оскільки авторами розроблені 
програми застосування цих інно-
ваційних видів рухової активнос-
ті, які можуть бути адаптовані для 
урізноманітнення змісту рекреа-
ційно-оздоровчої діяльності дітей 
в умовах оздоровчих таборів. 

Висновки. Отже, аналіз літе-
ратурних джерел з проблематики 
дослідження дозволив з’ясувати, 
що основними причинами не-
достатнього рівня фізкультур-
но-оздоровчої роботи в літніх 
оздоровчих таборах є: низький 
кваліфікаційний рівень педаго-

гічних кадрів, недостатня мате-
ріально-технічна база, низький 
рівень методичного забезпечення 
рекреаційно-оздоровчої діяльнос-
ті дітей. 

Більшість дослідників вважає, 
що традиційна система органі-
зації перебування дітей у літніх 
оздоровчих таборах не може 
слугувати ефективним способом 
підвищення рухової активності і 
відновлення працездатності після 
навчального року і констатують, 
що зміст рекреаційно-оздоровчої 
діяльності цих таборів потребує 
відповідного коригування, впро-
вадження нових видів рухової ак-
тивності. 

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють, що відсутній будь-
який конфлікт інтересів.

Перспективи подальших до-
сліджень пов’язані з вивченням 
можливості впровадження у фіз-
культурно-оздоровчу роботу літ-
ніх оздоровчих таборів пляжних 
видів спорту. 
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