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2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

В статье раскрывается значение игры в организации жизнедеятельности детей в условиях летнего отдыха. Да-
ется характеристика законодательного обеспечения досуговой занятости детей. Описываются подходы к определе-
нию функций игры. Обращается внимание на цели игровой деятельности в заведениях оздоровления и отдыха. Приве-
дены результаты исследований по вопросам включения отдыхающих детей в досуговую игровую деятельность и ее 
значение для удовлетворения досуговых потребностей.

Ключевые слова: летний отдых, досуговая деятельность, игра, отдыхающие дети, заведения оздоровления и 
отдыха.

The article is devoted to the game meaning of children life organization under summer holiday. Characteristics of legisla-
tive provision of children leisure employment are given in the article. Approaches to the game functions determining are de-
scribed. The article deals with play activity goals at the institutions of rehabilitation and recreation. The results of studies on 
the children inclusion to the leisure play activity and its importance to satisfy the recreational needs are mentioned in the paper.

Key words: summer vacation, leisure activity, a game, campers children, institution of rehabilitation and recreation.
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В  УМОВАХ  ЛІТНЬОГО  ВІДПОЧИНКУ

УДК 373.2.016

Забезпечення права дітей на відпочинок та зміс-
товне дозвілля, що сприятимуть всебічному розвитку 
особистості, відображено у Декларації прав дити-
ни (1959); Конвенції ООН про права дитини (1991); 
Всесвітній декларації про забезпечення виживання, 
захисту і розвитку дітей (1990); Конституції України; 
Декларації про загальні основи державної молодіжної 
політики в Україні (1992); Законі України «Про спри-
яння соціальному становленню і розвитку молоді в 
Україні» (1993) тощо.

Так, у принципі 2 Декларації прав дитини зазна-
чено, що дитині мають бути надані можливості та 
сприятливі умови, що дозволили б їй розвиватися фі-
зично, розумово, морально, духовно; у принципі 4 вка-
зано право дитини на розваги. У ст. 31 Конвенції ООН 
«Про права дитини» передбачено: «Держави – учас-
ниці визнають право дитини на відпочинок і дозвілля, 
право брати участь в іграх та розважальних заходах, 
що відповідають їхньому віку, та вільно брати участь 
у культурному житті та займатися мистецтвом».

Щодо вітчизняного законодавства, то загальне 
право на відпочинок забезпечується Конституцією 
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України. Також одним із напрямів державної моло-
діжної політики в Україні є створення умов для оволо-
діння духовними та культурними цінностями україн-
ського народу; охорона здоров’я молоді, формування 
у неї глибокої потреби в духовному та фізичному 
розвитку. У ст. 11 Закону України «Про сприяння со-
ціальному становленню і розвитку молоді в Україні» 
зазначається, що Україна гарантує молодим громадя-
нам право на освіту, культурний розвиток, дозвілля та 
відпочинок.

За даними державної служби статистики в Украї-
ні влітку 2014 р. функціонувало 139 777 закладів 
оздоровлення та відпочинку, що прийняли 1 346 190  
дітей [3].

Головною метою діяльності закладу оздоровлення 
та відпочинку є забезпечення відновлення фізичних 
та психічних сил дитини, організація змістовного, пе-
дагогічно доцільного дозвілля з метою самореалізації 
особистості, розвитку її здібностей, набуття нових 
знань, умінь та навичок. Концепція діяльності літньо-
го закладу оздоровлення та відпочинку передбачає по-
будову структури оздоровчої чи відпочинкової зміни 
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таким чином, щоб вона цілком відрізнялася від шкіль-
ного життя. З цією метою дозвіллєва наповнюваність 
охоплює види діяльності, що дозволяють створювати 
невимушену позитивну атмосферу, викликають ба-
жання проявити себе, спробувати щось нове, реалізу-
вати власний творчий потенціал тощо. Кращою фор-
мою діяльності для розв’язання цих задач є гра. 

Проблеми гри та ігрової діяльності у різних нау-
кових площинах розглядали Ю. Азаров, Л. Артемова, 
М. Бахтін, П. Блонський, Л. Виготський, Н. Гавриш, 
Г. Григоренко, Д. Ельконін, Н. Короткова, Н. Куди-
кіна, А. Леонтьєв, А. Макаренко, Д. Менджеріцкая, 
Г. Плеханов, С. Рубінштейн, Л. Славіна, В. Сухом-
линський, К. Ушинський, Е. Флеріна, Ф. Фрадкіна, 
К. Щербакова та ін.

Мета статті полягає у необхідності показати зна-
чущість гри в організації життєдіяльності дітей в умо-
вах літнього відпочинку.

Ігрова діяльність є природним видом діяльності 
дитини. Науковці розглядають її у різних площинах. 
Соціологи вбачають у грі форму імітації соціальної 
реальності, розвитку інтелектуальних навичок та 
форму проведення людиною частини її життя [8]. У 
педагогіці гра використовується як форма, так і ме-
тод різнопланової діяльності. Соціальні педагоги 
використовують ігрову діяльність для здійснення ко-
рекційної, реабілітаційної, формувальної діяльності. 
Психологи розглядають гру як можливість для роз-
криття внутрішнього «Я» особистості, а також мож-
ливість для самоствердження та самовираження. Уза-
гальнення різнопланових підходів до суті гри надає  
їй ознак специфічної моделі соціальних відносин. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проб-
лем гри та ігрової діяльності підтвердив існування 
різних підходів до виділення функцій гри. Наведемо 
деякі з них: 

 • соціокультурне призначення гри, функція між-
національної комунікації та самореалізації особис-
тості у грі, розважальна, комунікативна, діагностич-
на, ігротерапевтична функції, корекція у грі [5];

 • навчальна, розважальна, комунікативна, релакса-
ційна, психотехнічна, розвивальна, виховна функції [6];

 • емоційногенна, діагностична, релаксаційна, 
компенсаторна, комунікативна, соціокультурна, тера-
певтична, а також функція самореалізації [2];

 • виховна, навчальна, розвивальна, дидактична, 
естетична, гедоністична, гностична, сугнистивна, ко-
мунікативна функції [7];

 • моделююча, інформувальна, коригувальна, 
стимулююча функції гри у процесі формування куль-
тури поведінки [1];

 • соціально-психологічні та педагогічні функції 
гри: орієнтаційна, корегувальна, заміщувальна, роз-
вивальна, терапевтична [7].

Представлений нами далеко не повний перелік 
функцій засвідчує комплексність впливу гри на особис-
тість дитини, що у підсумку сприяє її всебічному розвит-
ку. Гра та ігрова діяльність за суттю моделює (проек- 
тує) певний вид людської діяльності. Н. Щуркова  

називає ігровий підхід ефективним засобом спонукан-
ня до корисної діяльності та поведінки. Так, в ігровій 
діяльності виділяють гру з елементами оцінювальної 
діяльності, гру з елементами спортивної, художньої, 
навчальної, трудової діяльностей, творчого творення, 
духовного осмислення життя, спілкування [9; 10]. Ці 
елементи прослідковуються та ефективно реалізують-
ся в ігровій діяльності в умовах літнього відпочинку. 

Організатори дитячого відпочинку в умовах за-
кладу оздоровлення та відпочинку основною метою 
залучення дітей до ігрової діяльності визначають:

1) знайомство та формування груп;
2) розвиток колективних якостей (чесність, взаєм-

на відповідальність, колективна діяльність, взаємодо-
віра, терпимість, ініціативність, винахідливість тощо);

3) розвиток уяви та творчих здібностей;
4) виявлення здібностей та задатків більшості чле-

нів групи у різних сферах, що проявляються під час гри;
5) введення у «стан активності», створення у групі 

стану підвищеної уваги, спонукання до подальших дій;
6) розвага та відпочинок [4].
Починаючи з перших хвилин перебування у за-

кладі оздоровлення та відпочинку дитина залучається 
до спеціально організованої та педагогічно керованої 
ігрової діяльності: ігри на знайомство, ігрові форми 
знайомства з територією закладу, формування заго-
ну та розподіл доручень тощо. Кожна гра виконує не 
лише пряме призначення (цікаво знайомить дітей між 
собою, територією закладу, правилами перебування у 
ньому, формує тимчасовий дитячий колектив, органі-
зовує самоврядування тощо), а також дозволяє кожно-
му вихованцю розкрити творчий потенціал, показати 
вміння. Оскільки участь у грі та ігровій діяльності є 
добровільною, то це дозволяє організаторам дитячого 
відпочинку ненав’язливо, у цікавій та захоплюючій 
формі залучати дітей до різних видів занять, спонука-
ти їх до творчої діяльності, що дозволить забезпечити 
творчу самореалізацію кожної дитини. 

На основі практики діяльності закладів оздоров-
лення та відпочинку можна стверджувати, що вони про- 
понують комплекс дозвіллєвих послуг, забезпечують 
задоволення потреб, створюють умови для різно- 
бічного розвитку особистості вихованців. Аналіз діяль-
ності закладів оздоровлення та відпочинку (ЛОТ «Лас-
тівка» Сумська обл., ДОП «Чайка» м. Алушта, ДОТ 
«Юний Судноремонтник» м. Одеса, ДОТ «Соняч-
ний» Сумська обл., ЛОТ «Орлятко» м. Скадовськ 
тощо) у різні періоди продовж восьми років засвідчив  
взаємозалежність між застосуванням ігрових видів 
діяльності та рівнем задоволення відпочинковими по-
слугами закладів оздоровлення та відпочинку. Нами 
було проведено опитування приблизно 3,5 тисяч бать-
ків та супроводжуючих груп дітей з різних міст Украї-
ни, Білорусі, Росії. Думки батьків поділились щодо 
питання: «За якими критеріями Ви обираєте заклад 
оздоровлення та відпочинку для дитини?»:

 • 62 % зазначили, що обирають табір за відгука-
ми про організацію дозвіллєвої зайнятості дітей (ігри, 
масові та конкурсні заходи, екскурсії, походи тощо);
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 • 22 % враховують позитивні відгуки, але ви-
значальним фактором є місце розташування табору 
(узбережжя моря);

 • 16 % обирають табір за фінансовими можли-
востями, але хотіли б більш насичену ігрову програму 
для дітей. 

Відповідно до вимог, план діяльності закладу за 
зміну має містити таку кількість загонових та загаль-
нотабірних заходів, що дозволила б залучити практич-
но кожного вихованця до творчої ігрової діяльності. 

Це дозволяє дитині самостійно обирати певний 
напрям діяльності, який їй імпонує, а також спробува-
ти власні можливості у різних сферах ігрової творчої 
діяльності. Опитування серед відпочиваючих дітей 
щодо наповнюваності зміни видами дозвіллєвої ді-
яльності та ігрової дало такі результати:

 • 46 % дітей повністю задовольняє програма ді-
яльності закладу, достатня кількість заходів різного 
характеру;

 • 18 % бажають збільшити кількість творчих та 
ігрових заходів за участю дітей;

 • 16 % бажають збільшити кількість спортивно-
ігрових заходів;

 • 11 % збільшили б екскурсійну та туристичну 
діяльність;

 • 9 % хотіли б бачити більше запрошених профе-
сійних колективів (циркові, творчі тощо).

Результати опитування про залучення відпочи- 
ваючих дітей до різних видів творчої ігрової діяль-
ності показали, що:

 • 54 % дітей з радістю беруть участь у різних ви-
дах таборової діяльності, проявляють творчу ініціати-
ву (ініціюють організацію ігрової діяльності у заго-
ні, беруть участь у загальнотабірних зборах творчих 
груп тощо);

 • 32 % вперше спробували себе в ролі артиста 
або організатора ігрової діяльності, відкрили творчі 
здібності;

 • 12 % дітей брали участь у заходах з ініціативи 
педагога-організатора;

 • 2 % дітей не виявили бажання участі у творчих 
та спортивних заходах, ситуативно долучилися до 
ігрової діяльності. 

Таким чином, отримані результати опитування 
підкреслюють важливість правльно організованої, 
педагогічно керованої, різноманітної за змістом та 

наповнюваністю ігрової діяльності в умовах літньо-
го відпочинку для всебічного розвитку особистості 
дитини, задоволення її дозвіллєвих та відпочинкових 
потреб. Напрямом подальшої діяльності визначаємо 
дослідження ролі педагога-організатора в діяльності, 
що сприятиме творчому розвитку дитини..
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