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Напрямок «Медіа» 

Розвиток мобільних технологій ство-

рив можливості для розвитку якісної 

громадянської журналістики та неве-

ликих медіа-стартапів. Єдиним питан-

ням залишається вага та вплив мобіль-

ної журналістики на класичні медіа. 

Наприкінці березня 2015 року журналі-

сти, документалісти та просто не бай-

дужі до мобільної журналістики зібра-

лись в Дубліні на конференції Mojo Con. 

Про необхідність більшого залучення мобільних пристроїв у журналістиці ви-

словився і колишній голова всесвітньої служби BBC Річард Сембрук (Richard 

Sambrook). На його думку, телебачення має всі шанси втратити лідерство, посту-

пившись продуктам мобільної журналістики в онлайн-ресурсах. 

Тема застосування гаджетів у створенні сюжетів не нова, однак такої популяр-

ності досягла лише зараз. Не останню роль у цьому відіграли і нові медіа, такі як 

Vice News. Вони продемонстрували можливість конкурувати зі стабільним зо-

браженням та високоякісним монтажем за рахунок динамічності та оперативно-

сті.  

Журналістика для всіх. 

Громадянська журналістика завдячує двом факторам – популяризації глобаль-

ної мережі та розвитку мобільних технологій. Якщо перша умова реалізується 

поступово протягом останніх двох десятиліть, то друга вибухнула буквально за 

2 роки. За цей час виробники програмного забезпечення зробили все можливе, 

щоб оптика на мобільних пристроях мала змогу конкурувати з професійним об-

ладнанням. 

Не забарилась і реакція медіасередовища – було створено цілий ряд платформ 

для сюжетів нефахових журналістів. Основною метою більшості з них є залучен-

ня світової спільноти до глобального діалогу. Тобто окрім того, що слово нада-

ють представникам всіх професій, створюються можливості висловитись на різ-

них мовах про події у різних державах. 

Такі майданчики існують у двох варіантах – як частини вже існуючих медіа та 

як абсолютно нові портали, що функціонують власне для реалізації громадянсь-

кої журналістики. Яскравим представником других є Witness blog, який не лише 

надає можливість викладати свої відео усім охочим, але й залучає авторів до 

дискусій. Крім того, на сайті розміщено декілька відео, що навчають основам 

зйомок, причому основна увага приділяється саме застосуванню гаджетів. 

Мобільна журналістика: нові можливості. 
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Відчутні зміни стались і у більш традиційних ресурсах громадянської журналі-

стики, які почали більше переорієнтовуватись не мультимедійні варіанти. Так у 

мережі Global voices, яка об’єднує медіа громадянської журналісти з 167 країн по-

чало з’являтись відчутно більше відеоматеріалів. Очевидно, що більшу частину з 

них віднято на мобільні пристрої. 

Технологічний стрибок. 

Якщо у країнах золотого мільярда мобільна журналістика втілилася переваж-

но у широкому доступі різних верств населення до створення контенту, то в кра-

їнах, що розвиваються, вона надала поштовх для створення інтернет-медіа зага-

лом. Причиною цьому є низька вартість обладнання при повному процесі вироб-

ництва сюжету. Тоді як спорядження однієї знімальної групи може коштувати 

близько 20 тисяч доларів, планшет чи мобільний телефон з усіма необхідними 

додатками обійдеться в десятки разів дешевше. При цьому якість кінцевого про-

дукту все одно залишиться відносно високою. Тут також випливає необхідність 

у значно меншій кількості персоналу, оскільки весь процес зйомки та монтажу 

перетворюється на персональне завдання журналіста. 

Для багатьох африканських країн, на кшталт Нігерії чи Гани, це реальний 

шанс побувати медіасистему, перестрибнувши етап класичних ЗМІ. Цьому спри-

яє ціла низка факторів, серед яких достатній рівень покриття мобільного інтер-

нету, низька довіра до телебачення та відсутність міжнародних мовників в регі-

оні. 

Крім того, часто мова йде про більшу мобільність та безпеку журналіста, оскі-

льки його не затримує або видає громіздка апаратура. Це сприяє значно прості-

шому доступу до зон військових конфліктів або стихійних лих. 

Мобільна журналістика виникає не лише як внутрішня потреба, але і як реак-

ція на зовнішній ринок. Глобальні інформаційні агенції мають лише регіональ-

них представників, які не зажди мають змогу оперативно дістатись до конкрет-

ної локації. Тому існує запит на місцевих стрингерів, що співпрацюють на умовах 

позаштатних кореспондентів.  

Потокове відео (стрім). 

Не менш важливим є потокове відео, яке транслюється на інтернет-каналах у 

режимі прямого або відкладеного ефіру. За наявності покриття мобільного зв’яз-

ку третього покоління такі трансляції можуть конкурувати з трансляціями теле-

бачення. При цьому мобільність журналістів зростає в рази, не кажучи про мож-

ливість транслювати таке відео будь-кому.  

На відміну від готових сюжетів, стріми більшою мірою розраховують на опера-

тивність і тому можуть жертвувати якістю, тому і є полем для найзавзятішою 

конкуренції з телевізійними аналогами. І знову істотну вагу має факт значно ме-

ншої помітності у натовпі, що дає журналісту більшу безпеку.  
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Мобільна журналістика не є панацеєю – переконані учасники конференції 

мобільної журналістики у Дубліні – проте вона відкриває значно більші можли-

вості для тих, кого раніше від медіа відділяв технічний бар’єр. Необхідно доклас-

ти достатньо багато зусиль, щоб перетворити мобільну журналістику на серйоз-

не джерело якісного контенту. І питання не в обробці відеоматеріалів, а в переві-

рці їх валідності – фактчекінг стає чи не найголовнішою проблемою цієї галузі. 

Перевірити оперативну інформацію непросто, а інколи просто неможливо, тому 

розмови про громадянську журналістику поступово переходять у ідеї авторської 

журналістики, де кожен має власну репутацію та сам бере на себе відповідні ри-

зики. 

Іншою проблемою є питання освіти, оскільки створення відносно якісного ко-

нтенту передбачає наявність хоча б базових навичок зйомки та монтажу. Зрозу-

міло, що розмовляючи про громадянську журналісти-

ку такі навички є лише продуктом самоосвіти. А допо-

ки питання конкурентоспроможності мобільної жур-

налістики залишиться відкритим.  

Декілька порад щодо створення контенту:  

Що робить кадри вдалими: 

1. Гарне зображення – це те, завдяки чому ти розу-

мієш історію. Інакше це називається композицією. 

2. Перед тим, як зробити фото, передусім треба обрати точку зйомки. 

3. Потрібно знайти сенс у хаосі. Світ хаотичний. Робота фотографа – зупинити 

око глядача на чомусь одному – на чомусь особливому. 

4. Композиційна техніка – це спосіб, у який фотографія розповідає історію. 

Композиції для привернення уваги: 

1. Серед великої кількості кіл людина дивитиметься на розташоване у квадра-

ті, тому що воно – особливе. Це одна з технік – фреймування. Обрамлений еле-

мент наче кричить: «Подивись на мене». Фреймом може слугувати будь-яка де-

таль. Особливо цей спосіб корисний, коли деталей багато. 

2. Дзеркала чудово підходять для обрамлення. Навіть якщо у кадрі буде багато 

деталей, людина все одно дивитиметься на те, що відображається у дзеркалі. 

Окремих персон можуть фреймувати самі ж люди. Фотографуйте своїх героїв 

так, щоби по боках були інші.  

3. Глядач дивитиметься на те, на що спрямовані лінії. Людина слідуватиме у 

їхньому напрямку. Це використовується, коли є багато елементів, аби виділити 

щось. Лінії, як і рамку, можна знайти у тому, що вас оточує. 

4. Техніка «Впритул». На такому зображенні легко зрозуміти, на що саме диви-

тися, бо немає нічого зайвого. Це фото близького плану. Утім таке завдання 

складне для фотожурналіста, оскільки треба знімати людей дуже близько. За-

звичай це ставить у незручне становище, адже існує умовна згода між фотогра-

фом і людиною, щоби тримати дистанцію.  
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Ще кілька порад фотожурналістам: 

1. Потрібно тяжко працювати. Лізти вгору, присідати, бігати, аби зробити гар-

не фото. 

2. У вас не буде історії, якщо у кадрі немає людини. Так легше сфотографувати 

якийсь предмет, але це буде лише світлина предмета. 

3. Використовуйте Instagram 

Це потужний інструмент для розповсюдження фото та відео. Ви маєте бути в 

Instagram, бо цим користується весь світ. Там є чудова потенційна аудиторія для 

ваших фото. 

Як стати популярним в Instagram: 

1. Тегайте інших. Якщо хтось не підписаний на вас, шлях привернути його ува-

гу – когось затегати. 

2. Ставте хештеги. Це збільшує ваш влив. І це також шлях до того, аби ваша фо-

тографія не щезла швидко унизу стрічки. 

3. Синхронізуйте ваш аккаунт зі сторінками у Facebook і Twitter. Це збільшить 

вашу аудиторію, адже контент розповсюджуватиметься між більшою кількістю 

людей. 

4. Слайд-шоу за кілька хвилин 

5. Використовуйте безкоштовний додаток Shadow Puppet (доступний лише 

для iOS). 

Як це працює: 

1. Натискаєте «Створити слайд-шоу» і обираєте фото. 

2. У цьому додатку можна поєднувати фото з відео або відео з відео. 

3. Ви можете записати звук. Це може бути ваша розповідь про фотографії. Ау-

діо треба записувати, при цьому перемикаючи фотографії. 

4. Можна додати текст будь-якого розміру і розмістити його у будь-якій части-

ні кожної фотографії. Це потрібно для того, аби люди, які не можуть почути, мог-

ли прочитати. 

5. Є можливість додати аудіо з вашого девайсу. 

6. Якщо заплатити за професійну версію, то можна розміщувати на слайд-шоу 

свій логотип. Інакше всюди буде логотип додатку. 

7. Слайд-шоу можна завантажити у YouTube, Facebook, Instagram, надіслати по-

штою. Краще завантажити його на всі доступні ресурси. Що більше каналів дис-

трибуції, то краще.  
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Поради для створення відео 

1. Люди хочуть не дивитися довгі красиві фільми, а швидко отримувати інфор-

мацію. Якщо десь сталася пожежа, то про це прагнуть дізнатися вже через дві се-

кунди. Люди легко споживають відео, тому що мають смартфони. 

2. Власникам  iPhone,  для редагування відео рекомендуємо iMovie. Утім відео 

можна редагувати й онлайн. Наприклад, YouTube має онлайн-редактор. 

3. Для трансляції відео онлайн можна використовувати додаток Periscope (Для 

iOS і Android). Це інструмент, за допомогою якого можна транслювати відео з 

будь-якого місця. Для цього не потрібне телевізійне обладнання. Перевага цього 

додатку порівняно з Ustream, наприклад, полягає у тому, що всі ваші підписники 

у Twitter отримають сповіщення, що ви почали транслювати відео. Це автомати-

чно збільшує кількість ваших глядачів.  

 

Олександр Шеремет, керівник творчого 

об’єднання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру 
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Напрямок “Патріотизм” 

НАМЕТОВІ ТАБОРИ УКРАЇНИ. 

Методичні матеріали виготовлені в рамках Всеукраїнського семінару, 

спрямованого на формування бережливого ставлення до навколишнього 

середовища  

Наметові табори, організовані у 2016 році структурними підрозділами, 

що реалізують молодіжну політику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіон Тривалість Кількість Категорії учасників 
  заходу учасників   
  (днів)     

Волинська 5 139 діти 

Закарпатська 5 30   

Запорізька 10 100 учасники АТО 

Івано-       

Франківська 11 130 діти 13-17 років 
Київська 14 55 молодь 

      внутрішньо-переміщені особи, 
      соціальні працівники, особи, що 
      проходять процес реабілітації 
      наркотичної та алкогольної 

Полтавська 14 90 залежності, молодь 
      діти, батьки яких загинули, 
      постраждали, знаходяться чи 
      повернулися з АТО, діти 

      вимушено переміщених осіб, ді-
      з Донецької та Луганської 

Сумська 14 180 областей 
      Військово-патріотичний табір 

Тернопільсь- 3 300 «Лисоня-2016», учні 8-11 класів 

Чернівецька 7 50 
діти та молодь пільгових катего-
рій 
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 Наметові табори, організовані у 2016 році громадськими організаціями 

та закладами, які працюють з молоддю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіон ГО/заклад 
Тривалість Кількість Категорії 

заходу 

(днів) 

учасни-

ків учасників     

  ГО «Територія 2:2» 10 70   

Волинська ГО «Молодіжна 

3 100 

  

  
платформа» 

  
        

  Обласна дитяча ГО     всі 

Дніпровська 

«Асоціація 

14 100 

категорії 

Дніпровських Скаутів без       

  «СКІФ»     обмежень 
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  Регіон ГО/заклад 
Тривалість Кількість Категорії 

заходу (днів) учасників учасників     

  Краєзнавчий       

Івано- туристично- 
14 70 8-17 років 

Франківська спортивний центр       

  «АРКАН СТИХІЙ»       

  Міська дитяча ГО       

Київська 
туристично- 

14 30 молодь 
спортивний клуб         

  «Пріус»       

Полтавська 
ПОО ВГО «Сокіл 

3 30 молодь 
Сводоби»         

  Сумський обласний       

  позаміський заклад     діти віком 

  оздоровлення та 14 210 від 12 до 

  відпочинку-табір     17 років 

Сумська «Сузір'я»       

  ГС «Сумський       

  обласний комітет 
12 70 діти   

молодіжних         

  організацій»       

  Тернопільська обласна       

  громадсько-спортивна 
7 70 

діти, 
  

організація «Тризуб» молодь       

  ім. С.Бандери       

  ГО «Молодіжний     молодь 

Тернопільська 

націоналістичний 14 250 16-28 

конгрес – Тернопіль»     років+ 

  
УСО “Пласт” станиця 

    діти віком 
  

12 150 11-18   
Тернопіль       

років         

  Бережанська міська ГО   
50 

14 – 17 
  

«Рідне місто» 
  

років       

  
«Українська 

    діти від 

Чернівецька 14 50 10-18 
християнська церква»       

років         

  
ДГО «Дитячий клуб 

    діти, 
  

24 200 молодь,   
«ІСКРА» 

м. Київ 
    

дорослі       

  ГО «Молодіжна 
12 100 

  
  

організація «Відрада» 
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  У 2016 році було організовано 5 фестивалів з проживанням учасників у 

наметах.  Структурними підрозділами, які реалізують молодіжну політику, 

проведено 2 фестивалі у Сумській і Закарпатській областях, які тривали 3 дні, 

учасниками яких було 260 та 350 молодих людей. Громадськими організаціями 

Тернопільської області та м. Києва проведено 3 фестивалі, які тривали 2–3 дні за 

кількістю учасників 150–250 осіб. 

Проведено 8 акцій з проживанням учасників у наметах, дві з них структур-

ними підрозділами: у Дніпровській області (3 дні, 15 представників громадських 

організацій) та у Київській області (5 днів, 100 учасників). Громадськими орга-

нізаціями були проведені акції в Дніпровській, Тернопільській областях та м. 

Київ. Тривалість акцій становила від 1 до 6 днів, а кількість учасників – від 20 

до 200 осіб. 

У формі таборування було проведено ряд заходів національно-патріотичного 

спрямування. Зокрема, у 2016 році було організовано 10 вишколів. Структур-

ними підрозділами, що реалізують молодіжну політику, проведено вишколи у 4 

областях: 

- Військово-патріотичний табір для молоді імені Героя України Ореста Квача 

(Закарпатська область) організовано протягом 5 днів для 30 учасників; 

- Військово-патріотичний вишкільний табір для дітей та молоді 

«Характерник» (Тернопільська область) спільно ГО «ВПК «Характерник» орга-

нізовано протягом 6 днів для 100 учасників; 

- у Полтавській області організовано вишкіл для 70 учасників на 5 днів за 

участі ПОО ВГО «Сокіл Свободи»; 

- у Запорізькій області організовано вишкіл для 10 учасників на 10 днів спіль-

но з Обласним центром патріотичного виховання молоді. 

Громадськими організаціями та закладами, які працюють з молоддю, у 2016 

році організовано 6 вишколів для дітей та молоді у Дніпровській, Івано-

Франківській, Полтавській, Тернопільській областях. Термін проведення заходів 

від 5 до 15 днів, кількість учасників від 20 до 100 осіб. 
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 Вишколи, організовані у 2016 році громадськими організаціями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2016 році у регіонах було проведено 11 ігор для дітей та молоді з про-

живанням учасників у наметах. Структурними підрозділами молодіжної сфе-

ри було організовано 4 гри: 

- обласна теренова гра для дітей та молоді «Легенда УПА» проведена спільно з 

громадськими організаціями тривалістю 3 дні для 150 учнів 9-10 класів 

(Тернопільська область); 

- патріотична гра організована спільно з громадськими організаціями патріо-

тичного спрямування для 40 учасників протягом 7 днів (Сумська область); 

- гра за участі 500 учасників протягом 5 днів (Київська область); 

- гра за участі 100 осіб учнівської молоді на 2 дні, яка організована сектором у 

справах сім'ї, молоді та спорту Коростенської РДА Житомирської області. 

Громадськими організаціями та закладами для молоді у регіонах було 

проведено 7 ігор, які тривали переважно 1-2 дні із залученням від 20 до 100 

учасників. Одна гра була організована на 4 дні для 200 школярів. 

 

Регіон ГО/заклад 
Тривалість Кількість Категорії 

заходу (днів) учасників учасників     

  Обласна дитяча ГО     всі 

Дніпровська 
«Асоціація 

5 50 
категорії 

Дніпровських Скаутів без       

  «СКІФ»     обмежень 

  Краєзнавчо-       

Івано- туристичний 
15 70 8-25 років 

Франківська спортивний центр       

  «АРКАН СТИХІЙ»       

Полтавська 
ПОО ВГО «Сокіл 

5 70 молодь 
Сводоби»         

         

  ГО «Молодіжний     молодь 

  націоналістичний 14 100 16-28 

  конгрес – Тернопіль»     років+ 

Тернопільська         

 УСО “Пласт” станиця 
5 20 діти 14+   

Тернопіль         

  Бережанська міська ГО   
100 

12 – 18 
  

«Рідне місто» 
  

років       
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 Ігри, організовані у 2016 році громадськими організаціями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Міська дитяча ГО       

Київська 
туристично-
спортивний 1 20 молодь 

  клуб «Пріус»       

  ГО «Молодіжний       
  націоналістичний 4 200 школярі 
Тернопільсь-
ка конгрес – Тернопіль»       

  УСО «Пласт» станиця 
2 50 діти 14+   

Тернопіль         

Хмельницька 
Будинок творчості 

1 20 учні 
школярів         

м. Київ 
ГО «Молодіжна 

2 100 
  

організація «Відрада» 
  

        

Регіон ГО/заклад 

Тривалість Кількість Категорії 
заходу 

(днів) 

учасни-

ків учасників     

          

  Обласна дитяча ГО     всі 

Дніпровська 

«Асоціація 

2 50 

категорії 

Дніпровських Скаутів без       

  «СКІФ»     обмежень 

  Краєзнавчо-       

Івано- туристичний 

1 30 

10-35 

Франківська спортивний центр років     
  «АРКАН СТИХІЙ»       

  Міська дитяча ГО       

Київська туристично-спортивний 1 20 молодь 

  клуб «Пріус»       

  ГО «Молодіжний       

  націоналістичний 4 200 школярі 

Тернопільська конгрес – Тернопіль»       

  УСО «Пласт» станиця 
2 50 діти 14+   

Тернопіль         

Хмельницька 

Будинок творчості 

1 20 учні 
школярів         

м. Київ 
ГО «Молодіжна 

2 100 
  

організація «Відрада» 
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 Було проведено 13 походів, з них: 

- 3 походи структурними підрозділами, що реалізують молодіжну політику 

(Чернівецька міська рада, Полтавська, Сумська області), які тривали від 1 до 7 

днів і були розраховані від 20 до 125 учасників; 

- 10 походів для дітей та молоді організовано громадськими організаціями та 

закладами, які тривали від 3 до 15 днів і збирали від 15 до 50 учасників. 

У 2016   році   структурними   підрозділами   та   громадськими організаціями/

закладами проведено 11 зборів-походів. Зокрема, структурними підрозділами, 

що реалізують молодіжну політику, організовано: 

- збір-похід для дітей середнього і старшого шкільного віку з батьками трива-

лістю 9 днів для 150 учасників (Івано-Франківськ область); 

- збір-похід учнів та педагогів тривалістю 2 дні для 350 учасників 

(Іваничівський район, Волинська область); 

- збір-похід тривалістю 3 дні для 50 учасників (Закарпатська область). 

Громадськими об’єднаннями/ закладами проведено 8 зборів-походів, які 

тривали від 2 до 10 днів і зібрали від 15 до 200 учасників. 

Збори-походи, організовані у 2016 році громадськими організаціями 

та закладами для дітей та молоді  

 

Регіон ГО/заклад 

Тривалість Кількість Категорії 

заходу (днів) учасників учасників     

  Відокремлений       

  підрозділ     діти від 

Вінницька Всеукраїнського 10 20 10, 

  громадського дитячого     молодь 

  руху «Школа безпеки»       

  Обласна ДГО     Всі 

Дніпровська 

«Асоціація 

7 100 

категорії 

Дніпровських Скаутів без       

  «СКІФ»     обмежень 

  
Запорізька обласна 

    Всі 
      

бажаючі,   

ДГО «Скаути 

    

Запоріжжя 5 130 але 
Запорожжя»/       

переважно   
«Слідопит» 

    
      

це скаути         

  
УСО “Пласт” станиця 

    Діти віком 
  

7 15 11-18   
Тернопіль       

років 

Тернопільська 

      

Бережанська міська     
14 – 17   

громадська організація 10 50   
років   

«Рідне місто» 
    

        

  Будинок творчості       

Хмельницька школярів 2 15 учні 
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Учасники проживають у наметах під час сплавів по річках. Сплав по річці 

Дністер для членів громадських організацій та волонтерів «Хвилю тримай», 

організований відділом сім’ї та молоді Тернопільської ОДА, зібрав 50 учасників 

та тривав 3 дні (Тернопільська область). 

Громадськими організаціями у 2016 році було організовано 8 сплавів по річ-

ках, що тривали від 3 до 8 днів із залученням від 25 до 40 учасників. 

Сплави, організовані у 2016 році громадськими організаціями  

 
 

Регіон ГО/заклад 

Тривалість Кількість Категорії 

заходу (днів) учасників учасників     

  
ДГО «Дитячий клуб 

    Діти, 
  

6 100 молодь,   
«ІСКРА» 

м. Київ 
    

дорослі       
  ГО «Молодіжна 

5 200 
  

  
організація «Відрада» 

  
        

Регіон ГО/заклад 
Тривалість Кількість Категорії   

заходу (днів) учасників учасників 
  

      

  Відокремлений         

  підрозділ     діти від   

Вінницька Всеукраїнського 5 25 14,   

  громадського дитячого     молодь   

  руху «Школа безпеки»         

  Краєзнавчо-         

Івано- туристичний 
7 36 

13-35   

Франківська спортивний центр років 
  

      

  «АРКАН СТИХІЙ»         

Полтавська 
ПОО ВГО «Сокіл 

3 40 молодь 
  

Сводоби» 
  

          

  ГС «Сумський         

Сумська 
обласний комітет 

7 20 молодь 
  

молодіжних 
  

          

  організацій»         

  ГО «Молодіжний     молодь   

  націоналістичний 5 20 16-28   

Тернопільська конгрес – Тернопіль»     років+   

  УСО “Пласт” станиця 
3 30 діти 16+ 

  
  

Тернопіль 
  

          

  
ДГО «Дитячий клуб 

    діти,   
  

8 30 молодь, 
  

  
«ІСКРА» 

  

м. Київ 
    

дорослі 
  

        

  ГО «Молодіжна 
7 30 

    
  

організація «Відрада» 
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В областях є досвід проведення інноваційних форм роботи з дітьми та молоддю, 

які передбачають проживання учасників у наметах, такі як: 

- туристичний зліт-змагання учнів та педагогів району проходив 2 дні для 230 

учасників (Іванчівський район, Волинська область); 

- бізнес-кемпінг для молоді, що тривав 5 днів і зібрав 40 учасників (Київська об-

ласть); 

- зліт «Юний патріот», що проходив 2 дні та зібрав 188 дітей (Володимир-

Волинський район, Волинська область); 

- спартакіада допризовної молоді на 2 дні для 140 допризовної молоді, яку орга-

нізували відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Ємільчинської районної держав-

ної адміністрації (Житомирська область); 

- семінар-тренінг для представників громадських організацій, що тривав 4 дні і 

зібрав 350 учасників (Дніпровська область);  

- велопохід на 6 днів для 30 учасників, організований ДГО «Дитячий клуб 

«ІСКРА» (м. Київ). 

Всього за результатами опитування у 2016 році у регіонах було проведено 97 за-

ходів з умовами проживання учасників у наметах, з них: 24 наметові табори, 10 

вишколів, 13 походів, 11 зборів-походів, 11 ігор, 5 фестивалів, 8 акцій, 9 сплавів 

по річках, а також 6 інших форм таборування. Участь у цих заходах взяли 9,8 тис 

дітей та молоді. 

Загалом, за результатами опитування, у 2016 році структурними підрозділами 

було проведено 32 заходи для дітей та молоді з проживанням учасників у наме-

тах, які тривали від 1 дні до 15 днів, а кількість учасників коливалася від 10 до 

500 осіб. Громадськими організаціями та закладами, які надали інформацію, бу-

ло організовано 65 заходів, які тривали від 1 до 24 днів, кількість учасників ста-

новила від 15 до 350 осіб. 
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 Заходи для дітей та молоді з проживанням учасників у наме-

тах, проведені у 2016 році структурними підрозділами та 

громадськими організаціями/закладами 

КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРОЖИВАННЯ 

УЧАСНИКІВ У НАМЕТАХ 

Учасниками заходів, які проводяться у формі таборування, переважно діти: 

12 відповідей (з 19-ти) визначили структурні підрозділи, 15 відповідей (з 20-ти) 

– громадські об’єднання/заклади. Також залучаються до заходів у форматі табо-

рування різні категорії дітей та молоді, причому громадські об’єднання залучають 

до участі більше категорій учасників порівняно з структурними підрозділами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис 1. Відповідь на запитання: «Які категорії учасників залучаються до 

заходів, що проводяться у вашій області?»   

(вказано усі слушні варіанти відповіді)   

Форми Структурні підрозділи   Громадські   

проведення       організації/заклади 

  Кіль- Трива- Кіль- Кіль- Трива-   Кіль- 

  кість лість кість кість лість   кість 

  заходів заходу учасни- заходів заходу   учасни- 

    (днів) ків   (днів)   ків 

      (осіб)       (осіб) 

Наметовий 9 3-14 30-300 15 3-24   30-250 

табір               

Вишкіл 4 5-10 10-100 6 5-15   20-100 

Похід 3 1-6 20-125 10 3-15   15-50 

Збір-похід 3 2-9 50-350 8 2-10   15-200 

Гра 4 2-7 40-500 7 1-4   20-200 

Фестиваль 2 3 260-350 3 2-3   150-250 

Акція 2 3-5 15-100 6 1-6   20-200 

Сплав 1 3 50 8 3-8   25-40 

Інші форми 4 2-5 40-230 2 4-6   30-350 
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 Категорії учасників заходів, які передбачають проживання учасників у наме-

тах, такі: 

 діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах: струк-

турні підрозділи – 5 відповідей (з 19-ти); ГО/заклади – 11 відповідей ( з 20-ти); 

 діти та молодь з числа внутрішньо переміщених осіб: – 7 відповідей (з 19-ти); 

ГО/заклади – 9 відповідей (з 20); 

 молоді сім’ї з дітьми: структурні підрозділи – 3 відповідей (з 19-ти); ГО/

заклади – 9 відповідей (з 20); 

 інші категорії учасників: 7 відповідей та 6 відповідей відповідно.  

Учасниками  заходів,  що  проводяться  структурними  підрозділами молодіж-

ної сфери, також є учнівська молодь (3 відповіді), студенти (2), діти та молодь 

пільгових категорій (1), особи, що проходять процес ресоціалізації від  алкоголь-

ної  та  наркотичної  залежності  (1),  громадські  активісти  (1), члени   молодіж-

них   громадських   організацій   (1),   діти-сироти,   діти   з багатодітних   сімей   

(1),   молодь   позашкільного   віку   (1).   Громадські об’єднання залучають до уча-

сті у заходах студентів (4 відповіді), учнівську молодь  (1),  молодь  з  обмежени-

ми  можливостями  (1),  дітей  учасників  та загиблих  в  АТО  (1),  членів  громад-

ських  організацій  (1),  громадських активістів (1).  

Щодо того чи існують певні критерії відбору учасників заходів, то лише 

окремі структурні підрозділи (7 відповідей з 19-ти) вказали, що це пов’язано з 

специфікою заходу, що проводиться:  

 визначаються певні категорії дітей та молоді, на які спрямовано роботу (діти 

пільгових категорій, діти та молодь з числа внутрішньо переміщених осіб, члени 

ГО, клубів патріотичного спрямування тощо); 

 відбираються кращі учні шкіл «які володіють технікою надання першої меди-

чної допомоги, правилами протипожежної безпеки, орієнтуванням на місцевості, 

знаннями історії рідного краю»; 

 враховується вік, фізична підготовка, допуск лікаря. 

У громадських об’єднань/закладів більше вимог до учасників таборування: про 

наявність критеріїв відбору вказали 11 організацій/закладів (з 20-ти), що брали 

участь в опитуванні. Учасники відбираються «в залежності від програми захо-

ду» (1 відповідь), відповідно до того, на яку категорію молоді захід розрахова-

ний (діти пільгових категорій (1 відповідь) або члени відповідних організацій (2 

відповіді)). Також враховуються вік (1) та стан здоров’я учасників (3), бажання 

відпочити у похідних умовах (3). Причому при влаштуванні дітей, в першу чергу, 

враховується «бажання саме дитини, а не її батьків, тому критерієм є прохо-

дження особистої співбесіди». Також враховується наявність «відповідних нави-

чок життя на природі та у малій групі», моральні якості учасників, рівень готов-

ності до життя у «форматі табору».  
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 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ. 

За інформацією, наданою структурними підрозділами, що реалізують молоді-

жну політику, до організації та проведення молодіжних та дитячих заходів з умо-

вами проживанням у наметах долучаються представники структурних підрозді-

лів/установ, що є організаторами заходу (15 відповідей з 19-ти), представники 

громадських організацій (13 відповідей), учасники заходів (12 відповідей) та за-

лучені спеціалісти (10 відповідей). За умови проведення заходу для великої кі-

лькості учасників, залучаються представники служби з надзвичайних ситуацій, 

Національної поліції, СБУ, військового комісаріату, центру екстреної медицини.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2. Спеціалісти, які залучаються структурними підрозділами до організації та 

проведення молодіжних та дитячих заходів з умовами проживанням у наметах 

(кількість відповідей структурних підрозділів, N=19)  

При проведенні заходів, які організують громадські організації/заклади, до 

вирішення організаційних питань залучаються, в першу чергу, члени самої ор-

ганізації (15 відповідей з 20-ти). Також залучаються до співпраці члени інших 

громадських організацій (10 відповідей) та залучені спеціалісти (9), меншою 

мірою – учасники заходів (5). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 3. Спеціалісти, які залучаються громадськими організаціями/закладами до організації 

та проведення молодіжних та дитячих заходів з умовами проживанням у наметах 

(кількість відповідей громадських організацій/закладів, N=20)  
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 Щодо того, яким чином проводиться відбір кадрів для організації молодіж-

них і дитячих заходів з умовами проживанням у наметах, то про досвід прове-

дення такої роботи зазначила половина структурних підрозділів (10 відповідей 

з 19-ти), які надали інформацію. Зазвичай при відборі кадрів «враховується спе-

цифіка та напрямок проведення заходу». Визначальним критерієм відбору орга-

нізаторів заходів, які проводять структурні підрозділи, є «досвід роботи з діть-

ми та молоддю, досвід проведення аналогічних заходів» (2 відповіді). До організа-

ції наметових таборів залучаються працівники структурних підрозділів та досві-

дчені члени громадських організацій, кваліфіковані тренери, спікери (2 відпові-

ді). Відбір проводиться серед педагогічних працівників відповідно до наявної 

кваліфікації та навичок роботи або ж у ході співбесід, або підготовки організато-

рів (3 відповіді). 

Громадські організації/заклади дещо більше уваги приділяють відбору кадрів, 

про що вказали майже дві третини організацій (12 відповідей з 20-ти), які брали 

участь в опитуванні. Організаторів відбирають за такими критеріями: 

 відповідно до рекомендацій (3 відповіді) («рекомендації дружніх організацій, 

силових структур, асоціацій та спілок учасників та ветеранів АТО»); 

 спеціалісти відповідного профілю (2 відповіді) («педагогічні працівники, ме-

дичні працівника та кухарі з відповідними документами»); 

 досвід організаційної роботи (2 відповіді). 

Також критеріями відбору є бажання самої особи, досвід участі у подібному за-

ході в якості учасника. Одна з організацій проводить комплексний відбір органі-

заторів: «робочі зустрічі, співбесіди, конкурс активитетів (майстер-класів), реко-

мендації». 

Попередню підготовку кадрів для організації та проведення молодіжних і ди-

тячих заходів з умовами проживання у наметах проводить половина структур-

них підрозділів (10 відповідей з 19-ти) та більшість громадських організацій/

закладів (14 відповідей з 20-ти) серед тих, хто надав інформацію. 

Формами попередньої підготовки до організації та проведення заходів з про-

живанням учасників у наметах є: 

 навчання організаторів (8 відповідей): “Школа волонтера”, виїзні засідання 

оргкомітету, «Школа вожатих», курси для профільних спеціалістів, тренінги, се-

мінари; 

 інструктаж щодо обов’язків цієї особи у таборі (5 відповідей); 

 спеціалізовані вишколи та табори для організаторів (5 відповідей); 

 наради (3 відповідей) співбесіда (2 відповіді). 
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 ПОСТІЙНІ МАЙДАНЧИКИ. 

Про наявність у регіонах певних місць, де постійно проводяться молодіжні та 

дитячі заходи з умовами проживанням у наметах, позитивно відповіли 8 регіо-

нальних підрозділів (Волинська, Дніпровська, Житомирська, Закарпатська, Київ-

ська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька області) та 8 громадських об’єд-

нань/закладів, які працюють з молоддю, у м. Києві та 5 областях (Запорізька, 

Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Полтавська області). Серед структур-

них підрозділів та громадських організації також є ті, які вказали, що заходи зав-

жди проходять у різних місцях, іноді у різних, але є й постійні місця, завжди про-

ходять на постійному місці (див. рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 4. Відповідь на запитання «Ваша організація проводить дитячі чи молодіжні заходи 

з умовами проживання у наметах у якомусь певному місці чи щоразу місце проведення 

змінюється?» 

(кількість відповідей структурних підрозділів та громадських організацій/закладів, N=39)  

Усього отримано інформацію щодо 30 постійних місць проведення за-

ходів з проживанням учасників у наметах у 14 регіонах України. Інформацію 

надали 12 структурних підрозділів, що реалізують молодіжну політику у регі-

онах, та 14 громадських організацій та закладів, що працюють з молоддю. 

Щодо терміну використання майданчиків для таборування, то такий до-

свід різний: 1 рік (2 відповіді із 26 анкет, у яких було вказано про наявність 

постійних місць проведення таборування), 3–7 років (11 відповідей), 9–17 ро-

ків (4), 20–25 років (5). А Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа 

безпеки» у Вінницькій області постійно проводить заходи для дітей та молоді 

на одному місці протягом 48 років.  

Громадським   організаціям/закладам,   які   проводять   заходи   з табо-

рування на постійних майданчиках, було задано запитання чи зверталися во-

ни  до  органів  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  щодо  місця по-

стійного  (або  періодичного)  проведення  дитячих  і  молодіжних  заходів. 

Про те, що такі звернення були, вказали 12 організацій/закладів  
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(із 14-ти, хто вказав про наявність постійних майданчиків). Ці звернення, в пе-

ршу чергу, стосувалися дозволу на  використання території (8 відповідей із 14-

ти)  та вирішення  організаційних  питань  щодо  життєзабезпечення  учасників  

(7 відповідей), з них:  

 медичне забезпечення (3 відповіді);  

 забезпечення продовольством, харчування (3);  

 облаштування території, безпека учасників (2);  

 cпівфінансування на харчування та транспортні перевезення (1);  

 забезпечення питною водою (1).  

Також звернення до місцевих органів влади стосувалися інформування щодо 

проведення заходу. 

Про наявність оформлених дозвільних документів на проведення заходів вка-

зано у 18 анкетах із 26 анкет структурних підрозділів і громадських організацій/

закладів, які мають постійні майданчики, причому перелік документації є різ-

ним, оскільки нормативно не встановлені єдині вимоги щодо узгодження вико-

ристання території на проведення наметових таборів. З досвіду організації захо-

дів з умовами проживання у наметах оформлюються такі дозвільні документи: 

лист щодо узгодження організації заходу (8 відповідей із 12-ти анкет, у яких вка-

зано про наявність дозвільних документів), положення про захід (6 відповідей), 

наказ про проведення заходу (5 відповідей), розпорядження місцевих органів 

влади (4 відповіді), договір (4 відповіді) або угода (3 відповідей) про проведення 

заходу, дозвіл (2 відповіді), договір про оренду землі (1).  

 

Забезпечення належних умов проживання учасників заходів, які прово-

дяться на постійному майданчику. 

Щодо умов забезпечення життєдіяльності учасників заходів, які проводяться 

на постійному майданчику, то вони різні залежно від природних умов, місцезна-

ходження та наявних договорів. Інформація щодо організаційного та технічного 

забезпечення заходів, що проводяться на постійних майданчиках, проаналізова-

на за результатами анкет, у яких вказано про наявність постійних місць прове-

дення таборувань (усього 26 анкет).  

Забезпечення водою. При проведенні заходів на постійних майданчиках 
забезпечення учасників питною водою здійснюється у різний спосіб. 
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Рис. 5. Забезпечення питною водою 

(кількість відповідей структурних підрозділів та громадських організацій/закладів, які вка-

зали про наявність місць постійного проведення заходів, N=26) 

Зокрема учасники заходів забезпечуються бутильованою питною водою (14 

відповідей із 26 анкет, у яких було вказано про наявність постійних місць прове-

дення таборування); на території майданчику є стаціонарне джерело (колонка 

або колодязь) (13 відповідей); використовують воду, привезену у цистерні, бочці 

(9 відповідей). Інші варіанти забезпечення питною водою: використання води із 

сусіднього табору, привезена вода із свердловини (див. рис. 5). 

Постачальниками питної води є приватні підприємці (4 відповіді із 26-ти), 

державна або комунальна установа (3 відповіді), місцева громада (2 відповіді), 

фізична особа, організація, «власними силами», «по-різному». 

Для технічних потреб переважно використовується вода природного похо-

дження: з природного водоймища (річка, озеро) або природного джерела (див. 

рис. 6). Менше використовується привезена вода, а на 6 майданчиках є стаціона-

рне джерело для технічного використання (колонка або колодязь). 

Щодо постачання технічної води, то залучаються різні організації (4 відповіді), 

місцева громада (4 відповіді), фізичні особи (2 відповіді), установи (2 відповіді), 

або ж учасники заходів самостійно забезпечують себе водою для технічних пот-

реб. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 6. Забезпечення технічною водою 

 (кількість відповідей структурних підрозділів та громадських організацій/закладів, які вка-

зали про наявність місць постійного проведення заходів, N=26)  
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 Про проведення аналізу питної та технічної води при проведенні заходів з 

умовами проживанням у наметах вказано у 11 анкетах (з 26-ти). Про те, що ана-

ліз води не проводиться надано 8 відповідей (з 26-ти анкет), один із варіантів 

відповіді : «використовується перевірена вода» або ж інформація про це відсутня 

(7 відповідей). 

Організація проживання учасників. Однією із умов проведення заходів є на-

явність наметів для розміщення учасників та організаторів. У більшості випад-

ків намети є власністю учасників заходу (20 відповідей із 26-ти) або власністю 

організацій, які проводять заходи (див. рис. 7).  

Відділом у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради замість наметів 

використовуються дерев’яні переносні будиночки, у Коростенському районі Жи-

томирської області намети є власністю загальноосвітніх шкіл. 

На окремих майданчиках (12 відповідей із 26-ти) є стаціонарні будівлі, такі як 

кухні (2 відповіді), їдальня (2 відповіді), альтанка, приватний будинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Забезпечення учасників наметами  

(кількість відповідей структурних підрозділів та громадських організацій/закладів, які вка-

зали про наявність місць постійного проведення заходів, N=26)  

Електропостачання. Про наявність електропостачання на території майда-

нчика дано позитивну відповідь у 15 анкетах із 26-ти, причому наведені варіан-

ти забезпечення електрикою такі як генератори (4 відповіді) та сонячні батареї. 

Про відсутність електрики на території табору вказано у 10 анкетах (із 26-ти), 

відсутня інформація про електропостачання у 1 анкеті. 

Організація харчування. Переважно харчування учасників заходів, що прово-

дяться на постійних майданчиках, централізоване – їжа готується для усіх учас-

ників заходу (20 відповідь із 26 анкет), в окремих випадках їжа готується для 

окремих груп учасників (4 відповіді), або учасники харчуються індивідуально (2 

відповіді). 

 

 



 59 

 Місце приготування їжі у більшості випадків є обладнаним (21 відповідь із 26-ти), 

незначна кількість заходів мають необладнане місце для приготування їжі (5 відпові-

дей). Обладнання місць приготування їжі різноманітне: від стаціонарних їдалень у за-

гальноосвітніх школах та санаторіях (4 відповіді) до облаштованих вогнищ (4 відпові-

ді). Місця приготування їжі під час проведення заходів з умовами проживанням у на-

метах обладнані дуже різноманітно: 

 піч на дровах, електрична плита, холодильник з морозильною камерою, електро-

чайник, стелажі, столи, електробойлер, підведена вода; 

 розгорнута польова кухня та намети для харчування; 

 побудована з цегли або у вигляді металевої конструкції (решітка); 

 яма для вогню, яма для рештків, столи для нарізання та прийому їжі, тент для за-

хисту від дощу; 

 кухня з кількох столів, казанів; 

 захист від дощу та сонця тентом; 

 спеціально облаштоване місце для вогнища, встановлені столи, виритий погреб та 

встановлені намети для зберігання посуду та їжі; 

 стіл, газовий балон, огородження від вітру, кухонне приладдя, бокс для сміття; 

 піч у приватному будинку; 

 саморобна піч типу військово-польової кухні та газова плита; 

 приготування їжі в умовах польової кухні КП-130 згідно з нормами проведення 

наметових таборів. 

Щодо способів приготування їжі в умовах наметового табору, то вони також 

різні залежно від умов облаштування: відкрите вогнище (19 відповідей), газова 

або електрична плита (11 відповідей), військово-польова кухня (10 відповідей), 

піч (2 відповіді), мангал (2 відповіді) тощо (кількість відповідей перевищує 26, 

оскільки були обрані усі слушні варіанти відповіді).  

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов. Учасники заходів, що проводяться 

на постійних майданчиках, переважно забезпечені тимчасовими туалетами (18 

відповіді із 26-ти), тимчасовим душем (16 відповіді) та тимчасовими рукомий-

никами (18 відповідей). Деякі майданчики забезпечені стаціонарним санітарно-

гігієнічним устаткуванням: стаціонарний туалет – 7 відповідей, стаціонарний 

душ – 3 відповіді, стаціонарні рукомийники – 5 відповідей. Окремі місця прове-

дення заходів з умовами проживанням у наметах не мають облаштованого туа-

лету (2 відповіді), душу (8 відповідей), рукомийників (5 відповідей).  
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 Організатори використовують різні варіанти санітарно-гігієнічного забезпе-

чення, наприклад: 

 тимчасовим туалетом на одому із майданчиків є вирита лятрина (яма для 

фекалій); 

 на одному із майданчиків зроблено монтований душ ємністю 1900 літрів, до 

якого монтуються від 5 до 10 рукомийників; 

 як варіант тимчасового душу використовуються намети у вигляді душових 

кабінок; 

 як рукомийник використовується кран на машині МНС з технічною водою. 

Збір сміття на різних майданчиках також організовано по-різному. Най-

більш поширений спосіб збирання сміття є пакети (кульки) для сміття, які потім 

вивозяться (20 відповідей із 26-ти). Також використовуються тимчасові сміттєві 

ями (6 відповідей) та сміттєві баки (6 відповідей). 

Прибирають територію майданчику під час проведення заходу, переважно, са-

мі учасники (24 відповіді із 26-ти). Поодинокі випадки, коли до  прибирання за-

лучаються наймані працівники (4 відповіді) та організатори заходу (2 відповіді). 

Територія проведення заходу. Залежно від місця проведення та кількості 

учасників територія, на якій проживають учасники, тимчасово огороджується на 

час проведення заходу (10 відповідей із 26-ти) або ж зовсім не огороджується 

(11 відповіді). Лише на двох майданчиках є стаціонарна огорожа (2 відповіді). 

Переважно охорону території здійснюють або організатори заходу (16 відпові-

дей), або учасники (10 відповідей). При проведенні заходів з великою кількістю 

учасників територію охороняють наймані працівники (4 відповіді) або ж цілодо-

бово чергує поліція (4 відповіді). 

В Івано-Франківській області «вишкільні табори та військові програми прово-

дяться за підтримки та участі обласних управлінь СБУ, ГУНП, УСДНС, Центру ек-

стреної медицини і медицини катастроф, а також інструкторський та керівний 

склад здійснює постійну цілодобову охорону». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис 8. Чи передбачена охорона території проведення заходу?  

(кількість відповідей структурних підрозділів та громадських організацій/закладів, які вка-

зали про наявність місць постійного проведення заходів, N=26) 
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 Про наявність місця купання або пляжу дано 12 позитивних відповідей з 26 

анкет, стільки ж відповідей по відсутність місць для купання учасників (12 від-

повідей). Паспорт пляжу оформлений лише у 2 випадках. Частина пляжів частко-

во облаштована (7 відповідей з 26-ти), решта – або зовсім не облаштована, або 

така інформація відсутня. 

Медична допомога. Обов’язковою умовою організації заходів, які проводяться 

з проживанням учасників у наметах на постійних майданчиках, наявність аптеч-

ки для надання першої медичної допомоги (25 відповідей з 26), в одній анкеті 

інформація не вказана. У переважній більшості випадків обов’язковою є присут-

ність медичного працівника під час проведення заходу – 22 позитивних відпові-

ді, 4 варіанти – інформація відсутня. 

Про те, що наявність медичної страховки учасників не є обов’язковою умовою 

участі у заходах, було надано 10 відповідей. Про обов’язкове медичне страхуван-

ня учасників заходів, які проводяться на постійних майданчиках, надано 10 від-

повідей. У решті випадків інформація відсутня (6 відповідей). 

Про оформлення договорів з медичними закладами щодо забезпечення меди-

чної підтримки під час проведення заходу вказано у 8 анкетах. Наведені також 

інші варіанти медичного супроводу (3 відповіді): найближчий медичний заклад 

повідомляється про проведення заходу, існує домовленість медичною частиною 

оздоровчого закладу, біля якого проводиться захід. У половині випадків органі-

зації заходів організатори не повідомляють медичні заклади про їх проведення 

(13 відповідей), або ж респонденти не володіють такою інформацією (3 відпові-

ді).  

ПОТРЕБИ ТА УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З УМОВА-

МИ ПРОЖИВАННЯМ У НАМЕТАХ. 
 

Переважна більшість респондентів вважають доцільним створення та облаш-

тування постійних майданчиків, які можуть використовувати державні уста-

нови та громадські організації для проведення молодіжних і дитячих заходів з 

умовами проживанням у наметах (30 відповідей з 39), про недоцільність їх ство-

рення йдеться у 4 анкетах. 

Щодо облаштування постійних місць проведення заходів для дітей та молоді 

з проживанням у наметах, в першу чергу, необхідним є забезпечення санітарно-

гігієнічних умов проведення заходу, а саме: наявність туалету (34 відповіді з 39-

ти), рукомийників (30 відповіді), сміттєвого бака (29 відповіді) та душових кабі-

нок (29 відповідей).  
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Рис 9. Основні умови, які мають бути забезпечені при облаштуванні майданчиків для 

проведення молодіжних та дитячих заходів з умовами проживанням у наметах  

(кількість відповідей структурних підрозділів та громадських організацій/закладів, N=39) 

Меншою мірою, на думку організаторів, потрібні криті зони, захищені від опа-

дів: для прийому їжі (25 відповідей), для приготування їжі (24 відповіді) та ігро-

ва зона (20 відповіді). Бажано для проведення таких заходів мати поблизу при-

родну водойму (озеро, річка, море) (24 відповіді), а також піддони для встанов-

лення наметів (21 відповідь). Найменшу підтримку серед умов організації май-

данчиків отримали наявність огорожі, критої площадки для встановлення наме-

тів (див. рис. 9).  

Серед інших організаційних умов, що доречно врахувати при виборі території 

та облаштуванні майданчиків, названо: 

 джерело з придатною для пиття водою або викопана криниця, свердловина 

(2 відповіді); 

 наявність електрики та світла (2 відповіді); 

 забезпечення умов приготування їжі та умов зберігання продуктів харчуван-

ня; 

 наявність достатньої території для проведення різноманітних ігор та квес-

тів; 

 облаштування загальнотаборового місця, а саме: каре та кострового місця; 

 наявність місця для сцени (місця для проведення вечірніх заходів), місця для 

спортивних ігор (футболу, волейболу та ін.). 
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 ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ. 

Представники структурних підрозділів та громадських організацій, які брали 

участь в опитуванні, визначили такі проблеми, які виникають при організації та 

проведенні заходів з умовами проживанням у наметах: 

1. Неузгодженість нормативно-законодавчої бази: 

 відсутність законодавчих документів про проведення молодіжних заходів з 

умовами проживання в наметах (такі документи є для дитячих наметових табо-

рів); 

 невідповідність нормативних положень реальним потребам («норма щодо 

обмеження вартості харчування у рамках 42 грн на людину на день»); 

 «важко і недоцільно виконувати» діючі нормативи щодо організації намето-

вих таборів тривалістю більше 14 днів, механізми узгодження з органами влади 

їхнього проведення.  

2. Організація заходу: 

 фінансування; 

 проблеми з оформленням дозволів від лісників; 

 доставка обладнання та спорядження на місце таборування; 

 доїзд учасників;  

 відсутність електропостачання; 

 відсутність водойм для купання; 

 матеріально-технічне забезпечення, облаштування території; 

 забезпечення питною та технічною водою; 

 організація харчування (технічна складова).  

Крім того, опитаними були надані такі пропозиції Міністерству молоді та спо-

рту щодо забезпечення проведення молодіжних чи дитячих заходів з умовами 

проживанням у наметах:  

1. Зміни та доповнення до діючих нормативів, зокрема: 

 спростити державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та 

організації режиму діяльності дитячих наметових містечок, зокрема наказ Мініс-

терства охорони здоров’я України від 07.02.2012 № 89 «Про затвердження Дер-

жавних санітарних норм та правил влаштування, утримання та організації ре-

жиму діяльності дитячих наметових містечок»;  

 внести зміни до Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів 

державної політики у молодіжній сфері (наказ Мінмолодьспорту від 03.03.2016 

№ 808), що стосується витрат на харчування учасників; 

 внести зміни до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» що-

до зменшення тривалості відпочинкових наметових таборів з 14 до 5 днів; 

 внести зміни до положення щодо проведення наметових таборів у відповід-

ність до сучасних реалій, зокрема щодо організації табору та фінансування.  
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 2. Сприяння організації та проведення наметових таборів на регіональному рі-

вні: 

 сприяти підтримці заходів таборування з боку місцевих органів влади, при-

йняття рішень на рівні районів та областей щодо створення наметових таборів; 

 створити стаціонарні місця в регіонах для проведення наметових таборів та 

вишколів; 

 передбачити фінансову та матеріальну підтримку організації дитячих і моло-

діжних заходів з таборування на регіональному рівні; 

 заохочувати райони, які підтримують таборування; 

на державному рівні 

  збільшити  фінансування  для  проведення  молодіжних  і  дитячих 

заходів; 

 створити робочу групу за участі дієвих практиків з досвідом проведення та-

борів в якості керівника, яка здійснить якісний аналіз практик проведення на-

метових таборів і розробить нормативну документацію щодо проведення моло-

діжних наметових таборів; 

 запрошувати на наради, робочі групи та відкриті слухання організаторів на-

метових таборів;  

 передбачити можливість зараховувати студентам проходження практики 

при виконанні обов’язків у таборі. 

3. Інформаційно-методичне забезпечення: 

 розробити методичні рекомендації та документацію щодо підтримки ініціа-

тив створення молодіжних наметових таборів, організації та проведення табору-

вання; 

 розробити інформаційні довідники по регіонам щодо наявності цікавих істо-

ричних, природних та культурних об’єктів для планування заходів національно-

патріотичного виховання. 

Наметовий табір як офіційний заклад оздоровлення та відпочинку, або 

як убити двох зайців відразу. 

Інформація, що була надана у попередньому розділі, стосувалася наметових 

таборів ВИКЛЮЧНО як форми та формату проведення молодіжних заходів. А, ві-

дповідно, у своїй діяльності такі табори (точніше їх організатори) можуть керу-

ватися нормами законодавства, що регламентують молодіжну політику.  

Натомість на сьогодні існує й інший досвід. Наприклад, досвід Сумської облас-

ті.  

Хотілося б почати з того, що Сумщина є тим регіоном, де максимально активно 

налагоджено співпрацю з інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС) у 

напрямку реалізації державної молодіжної та дитячої політики, у тому числі і 

процесу організації змістовного відпочинку та оздоровлення дітей.  
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 Принцип делегування повноважень та управлінських рішень від органів міс-

цевої влади до ІГС максимально відповідає проєвропейському курсу реалізації 

соціальної політики, а головне – довів свою ефективність! 

Саме завдяки громадській активності у 2005 році на Сумщині було запрова-

джено практику організації наметових таборів. Спочатку це був невеликий табір 

на 30 дітей, який, проте, мав чітку ідейну складову та змістовну наповнюваність, 

а саме – табір національно-патріотичного виховання дітей у вишкільно-

туристичному спортивному форматі. Але про цей табір дещо пізніше. 

Саме з 2005 року ідея розширення мережі та кількісних показників наметових 

таборів набула особливого значення та активного розвитку. Організатори від-

шукували різні можливості фінансової підтримки таких таборів, збільшували не 

лише їх кількість, але й географію. Спершу це був формат проведення молодіж-

них заходів. Проте, згідно з нормативною базою захід не міг тривати більше 3-х 

днів, що ускладнювало процес. У 2008 році вдалося залучити понад 500 тис. гри-

вень за рахунок МФ «Відродження» для реалізації проектів ІГС, спрямованих на 

розвиток саме наметових таборів. На той момент Сумщини уже мала достатньо 

потужну команду фахівців, певну матеріально-технічну базу, що дозволило од-

ночасно охопити відпочинком у наметовому таборі близько 100 дітей. А головне 

– всі побачили високий рівень якості тих послуг, що отримували діти у намето-

вому таборі, ефективність виховного процесу, що дедалі більше набував ознак 

неформальної освіти і при цьому мав високу економічну доступність. На рівні з 

наметовими таборами, які вже проводилися для різних вікових та соціальних ка-

тегорій дітей та молоді, на Сумщині розвивалися пересувні наметові табори, по-

ходи, вишкільні походи вихідного дня, байдаркові сплави. Зазначені заходи про-

водилися і за різними тематиками: лідерство, патріотичне виховання, екологія. 

Стало зрозумілим, що такі форми роботи мають фінансуватися за бюджетні кош-

ти та набувати системності.  

У 2008 році за ініціативи громадськості та за підтримки управління молоді та 

спорту Сумської ОДА в області було створено комунальну установу «Сумський 

обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного 

виховання» (далі – Центр). Відтоді з обласного бюджету щороку почали виділя-

тися кошти не лише на утримання Центру, але й на фінансування заходів, що на 

90% представляли собою саме альтернативні форми відпочинку дітей та молоді. 

Також саме за бюджетні кошти було придбано туристичне спорядження, що до-

зволило укомплектувати наметовий табір, який одночасно паралельно міг утри-

мувати 2 зміни по 96 дітей кожна.  
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 Водночас у рамках знову ж таки проекту громадської організації було зробле-

но замір стану здоров’я дітей перед та після перебування у наметовому таборі, 

анкетування дітей та їх батьків щодо побутових умов та організації дозвіллєво-

виховного процесу. Результати моніторингу перевищили очікування. Стало зро-

зумілим, що наметовий табір може абсолютно гідно конкурувати зі стаціонара-

ми, при цьому залишаючись фінансово доступним майже для кожної соціальної 

групи населення. У той же час наметові табори стали чудовою альтернативою 

для створення умов літнього відпочинку саме дітей середнього та старшого шкі-

льного віку та й взагалі так званого «асфальтного оздоровлення». Проте бюдже-

тні кошти, що виділялися на відпочинок та оздоровлення шляхом придбання 

путівок у стаціонарних таборах, були хоч і за обсягами доволі значними, але не 

вигідними, адже при вартості путівок до стаціонарних таборів дозволяли охопи-

ти невелику кількість дітей. Однак якість послуг у наметових не відрізнялася, а 

часто була вищою, ніж в стаціонарах. 

І у 2010 році вперше в Україні при Центрі, як його структурний підрозділ, було 

створено дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – табір «Сузір’я», формою 

оздоровлення та відпочинку в якому є саме наметові табори. При цьому поняття 

«оздоровлення» застосовано недарма, не дивлячись на те, що переважна біль-

шість змін у таборі триває 14 днів. Система організації роботи в таборі реально 

підвищує загальний стан фізичного, а головне психологічного здоров’я підліт-

ків. Не станемо довго зупинятися на всіх етапах розвитку «Сузір’я», це був непро-

стий, але  потрібний шлях, який не припинено й нині. Зазначимо лише, що сього-

дні представляє собою табір. 

Табір «Сузір’я» здобув необхідні сертифікати на надання послуг з проживання 

в ДП «Сумистандартметрологія», був вдруге атестований і отримав першу кате-

горію. А з грудня 2013 року табір «Сузір’я» внесений до Державного реєстру ди-

тячих закладів оздоровлення та відпочинку України за 0651. Згідно з відповід-

ними розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації «Про 

організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської та студе-

нтської молоді» табір «Сузір’я» щороку вноситься до загальної мережі дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, що надають послуги оздоровлення та від-

починку влітку відповідного року.  

Вартість путівки до табору «Сузір’я» у 2015 році склала 1350 гривень, 2016 – 

1700 гривень, в цьому році – 2200 гривень за 14 днів. Фінансова доступність зо-

всім не означає зменшення вимог до безпеки конструкцій або санітарних норм 

утримання, навпаки, щороку вдосконалюється система організації діяльності 

наметових таборів у всіх напрямках їх функціонування.  
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 Основними цілями організації й проведення наметових таборів, окрім змістов-

ного й ефективного оздоровлення й відпочинку дітей, є: 

 соціальна активність дітей; 

 пропаганда здорового способу життя; 

 виховання молоді на засадах патріотизму та гідності; 

 розвиток особистісних навичок (лідерство, самовдосконалення, спортивний 

туризм, прийняття рішень, профорієнтація та ін.); 

 навчання за новітніми тренінговими методиками (шкільне самоврядування, 

патріотичне виховання, робота в команді та ін..); 

 прищеплення любові до рідного краю; 

 створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпо-

чинку дітей. 

Табір здатен охоплювати послугами відпочинку й оздоровлення усі категорії 

дітей, передбачені в Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», що 

доводить їхню практичність та варіативність підходів і форм виховної роботи з 

молоддю. 

Для проведення таборів щороку залучається близько 80 працівників з осві-

тою, що відповідає займаній посаді: кваліфіковані педагоги, кухарі, медичні пра-

цівники, тренери. 

За останні шість років у таборі оздоровилося та відпочило 5450 дітей з Сумсь-

кої області та України.  

Керівництво табору ретельно підходить до відбору та підготовки вихователь-

ського складу. Щороку перед початком роботи проводиться трьохетапна школа 

вихователя, яка також діє за індивідуальною методикою. 

Слід також зазначити, що табір «Сузір’я» з кожним роком користується все бі-

льшою популярністю та розширює географію своїх змін. На сьогодні 6 територі-

ально-адміністративних громад області придбали за рахунок коштів місцевих 

бюджетів комплекти туристичних споряджень, що за участі Центру дозволяє 

проводити окремі зміни табору в кожному із зазначених районів, охоплюючи бі-

льшу кількість дітей та ще більше здешевлюючи вартість путівок до табору.  

У минулому та поточному році, в рамках конкурсу Ради Європи, СОМГО «Центр 

Європейських Ініціатив» було обрано саме табір «Сузір’я» майданчиком для реа-

лізації проекту «Табір миру», як такий, що максимально відповідає європейсь-

ким стандартам. Під час проекту відпочинком було охоплено 280 дітей, з яких 

близько 120 дітей з Донецької та Луганської областей.  

 



 68 

 Ще раз повернемося до того, що саме завдяки співпраці з 3 сектором вдалося 

втілити дану ідею у життя та вивести її на достатньо високий рівень. 

У той самий час співпраця з громадськими організаціями дозволяє залучати 

додаткові як бюджеті, так і позабюджетні кошти для організації оздоровчо-

відпочинкового процесу. 

Так, починаючи з 2014 року, управлінням молоді та спорту Сумської ОДА про-

водиться додатковий конкурс проектів, розроблених інститутами громадянсь-

кого суспільства, головним пріоритетом якого визначено організацію оздоров-

лення та відпочинку дітей учасників АТО та дітей ВПО. 

У 2014 році в результаті даного конкурсу оздоровленням та відпочинком з на-

данням послуг соціально-психологічної реабілітації було охоплено 120 дітей з 

Донецької та Луганської областей, додатково з обласного бюджету було залуче-

но 300 тис. гривень. У 2015 році зазначеним шляхом було охоплено 120 дітей Су-

мщини, батьки яких загинули, постраждали, брали участь в АТО, 20 дітей з Лу-

ганської та Донецької областей та додатково залучено 350 тис. гривень з облас-

ного бюджету. Окрім того, у рамках обласного конкурсу проектів щороку підтри-

мується велика кількість молодіжних програм, що за форматом представляють 

саме відпочинкові та оздоровчі табори. У 2016 році з 37 підтриманих за рахунок 

бюджетних коштів проектів, 12 проектів за своїм форматом та змістом було реа-

лізовано саме у форматі наметових таборів. У рамках реалізації 4-х з них до учас-

ті були запрошені діти з Мар’янки та Красногор’ївки.  

Таким чином, досвід Сумщини показує приклад системної зміни, що стала реа-

льною завдяки громадській активності. Дійсно, даний механізм не є простим. 

Але така система проведення наметових таборів забезпечує їх стабільність і в 

організаційному, і в матеріально-технічному, а головне, у фінансовому плані. 

Тому подальша наша розповідь представлятиме собою певну інструкцію, кар-

ту, схему послідовних дій для тих, хто уже відчуває свою потребу у виході на но-

вий рівень і забезпечення стабільного розвитку справи життя, а таких у нас, на 

щастя, багато!  

З чого почати і що робити далі, якщо Ви вирішили створити наметовий 

табір офіційним закладом оздоровлення та відпочинку?  

Почнемо з того, що ми з Вами домовимося, так би мовити «на березі», - ми не 

думаємо, ми стверджуємо з впевненістю, що все у нас вийде! Просто потрібно 

пройти певний шлях.  

Визначаємося з поняттями: раніше ми проводили наметові табори, але це був 

формат заходу. А тепер мова йде про те, щоб багаторічний ефективний проект з 

проведення наметового табору перетворити на офіційний оздоровчий табір 

(заклад). 

Тому першим кроком має стати наступне: визначаємося з тим, хто буде влас-
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 Законодавча підказка: ст.13, 15 Закону України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей»: 

«…Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за своїми організаційно-

правовими формами може бути державної (заснований на державній формі 

власності), комунальної (заснований на комунальній формі власності) або 

приватної (заснований на приватній формі власності) форми власності. 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності, 

що діють як юридичні особи або не мають статусу юридичної особи і перебува-

ють у складі підприємств, установ та організацій як їхні філіали чи структурні 

підрозділи, обов’язково включаються до складу мережі дитячих закладів оздоров-

лення та відпочинку …Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються 

центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самов-

рядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та 

організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-

економічних, національних, культурно-освітніх потреб, за наявності необхідної 

матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення від-

повідно до законодавства».  

Приклад: у Сумській області уже 2 офіційно оформлених та зареєстро-

ваних наметових табори. Табір «Сузір’я» - заклад комунальної форми 

власності, власником якого є комунальна установа обласної ради 

«Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення туризму та військово-

патріотичного виховання». Табір «Літо мужності» - приватний, власник – гро-

мадська організація «Військово-патріотичний клуб «Мужність». Обидва варіан-

ти правильні та дієві. 

Окрім того, слід ознайомитися (на якийсь час це стане Вашою улюбленою кни-

гою) з наказом МОЗ від 07.02.2012 № 89 «Про затвердження Державних санітар-

них норм та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності 

дитячих наметових містечок».  

Знайти його можна за посиланням: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-12 

 

Після того як знайшли собі власника, уважно вивчаємо його основний доку-

мент – СТАТУТ або ПОЛОЖЕННЯ про діяльність. Або знаходимо потрібне, або 

вносимо зміни, а саме: установчий документ власника має ОБОВ’ЯЗКОВО перед-

бачати можливість створювати структурні підрозділи (філії) та здійснювати фу-

нкції (завдання), пов’язані з організацією відпочинку та оздоровлення дітей!  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-12
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 Приклад: витяг із статуту власника табору «Сузір’я» - Сумського обла-

сного центру відпочинку, оздоровлення туризму та військово-

патріотичного виховання (далі – ЦЕНТР). 

«2.5. Завданнями Центру є: 

 реалізація  альтернативних  форм  оздоровлення,  відпочинку  та  дозвілля 

дітей і молоді; 

 розвиток різних форм молодіжного туризму; 

 розробка програм та методичне забезпечення діяльності у напрямку оздоро-

влення, відпочинку та туризму; 

2.6. Згідно з метою своєї діяльності Центр має право: 

- утворювати у складі Центру заклади відпочинку та оздоровлення відповідно 

до чинного законодавства України. Створені заклади відпочинку та оздоровлен-

ня, як структурні підрозділи Центру, не мають статусу юридичної особи, у своїй 

діяльності керуються Законом України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, 

іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, стату-

том та наказами Центру, відповідним Положенням закладу, яке затверджується 

директором Центру, та мають право надавати платні послуги, перелік яких за-

тверджується Кабінетом Міністрів України;». 

Після того, як відповідні зміни будуть внесені, власник уповноважений утво-

рити ЗАКЛАД! Для цього власник видає відповідний наказ чи інший розпоряд-

чий документ (якщо це комунальна або державна власність) або проводить 

установчі збори і протоколює відповідне рішення. Цим же наказом 

(документом) можна призначити відразу і директора табору.  

Законодавча підказка: ст. 32 Закону України «Про оздоровлення та від-

починок дітей»: 

«…Призначення керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

здійснюється засновниками (власниками) з числа осіб, які мають, як правило, ви-

щу освіту за профілем (охорона здоров'я, освіта, спорт, культура) і стаж роботи 

з дітьми не менше п'яти років.» 
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 Приклад наказу Центру про створення табору «Сузір’я»  
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 Після того, як ми утворили наш ЗАКЛАД, потрібно розробити його Положення. 

Але і тут складнощів мало, оскільки існує Типове, на підставі якого розробляєть-

ся індивідуальне. Затверджене Типове положення про дитячий заклад оздоров-

лення та відпочинку постановою Кабінету Міністрів України від 

28.04.2009 № 422.  

Знайти його можна за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/422-2009-%D0%BF 

 

Наша задача на даному етапі офіційно про себе заявити, розповісти відповідно 

до норм законодавства, що ми раніше були проектом, а сьогодні ми уже офіцій-

ний оздоровчо-відпочинковий заклад, який має право на всі законодавчі права! 

Тому наступним кроком має стати подання документів на включення ЗАКЛАДУ 

до єдиного Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Зазначимо, що на сьогодні на рівні держави координацію і контроль за процесом 

оздоровлення та відпочинку, у тому числі за діяльністю закладів оздоровлення 

та відпочинку, здійснює Міністерство соціальної політики України. З ним і кон-

тактуємо. 

Перелік документів та порядок внесення до цього реєстру визначено у Поряд-

ку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 

який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 42-

5 (із змінами).  

Знайти його можна за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/425-2009-%D0%BF 

Відразу дружня порада: не сподівайтеся на те, що у нас в країні дуже роз-

винута система електронного документообігу. І що Ви, надіславши весь пакет 

документів для внесення Закладу до Держреєстру в електронному вигляді, без 

проблем отримаєте потрібну Вам довідку. Не полінуйтеся, знайдіть можливість і 

проїдьтеся до Мінсоцполітики. Там Вас точно ніхто не з’їсть, але отримання дові-

дки буде більш гарантованим. Та й поради спеціалістів ніколи не завадять. Але! 

Отримання цієї довідки є обов’язковим! Це, так би мовити, пропускний квиток 

Вашого Закладу в офіційний світ оздоровлення та відпочинку.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-2009-%D0%BF
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 Приклад довідки про внесення до Держреєстру табору «Сузір’я». 
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 Після того, як Ваш Заклад буде офіційно внесено до Держреєстру, Вашим пода-

льшим кроком має стати наступне: у кожній області (місті, районі, ОТГ) є струк-

турний підрозділ органу місцевої влади, який відповідає та координує оздоров-

чо-відпочинковий процес, оскільки цей напрямок є одним із пріоритетів держа-

ви в соціально-гуманітарній сфері. Так, як це на рівні держави робить Мінсоцпо-

літики. Парадоксальним є те, що в кожній області (а тим паче місті, районі, ОТГ) 

цими підрозділами не обов’язково будуть підрозділи соціального захисту. Це мо-

жуть бути, наприклад, Департаменти (управління, відділи, сектори) освіти і нау-

ки, молоді та спорту, культури та тризму. Але знайти їх не так важко. Так от, коли 

Ви з’ясуєте, хто у Вашій громаді є «головним» у питаннях оздоровлення та відпо-

чинку, Ви маєте повідомити цей орган про те, що утворився новий дитячий за-

клад оздоровлення та відпочинку. Для цього ви пишете офіційного листа від 

імені власника Закладу, в якому повідомляєте наступні речі: 

1.  Назва,   дата   створення,   найменування   власника   та   форма власності. 

2. Дата  внесення  до  Держреєстру  та  номер  довідки  (додаєте  її копію). 

3. Просите включити Ваш Заклад до плану проведення державної атестації ди-

тячих закладів оздоровлення та відпочинку.  

Атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку є обов’язковою 

формою державного контролю за їх діяльність. Атестація проводиться 

раз на п’ять років. Для цього в кожній області утворюється відповідна комісія. 

Для проведення атестації Мінсоцполітики розроблені критерії оцінювання, згід-

но з якими Заклад набирає бали та отримує категорію (ІІІ-ю, ІІ-гу, І-шу чи вищу). 

НЕатестований заклад НЕ має права працювати з дітьми!!! Тому Вам доведеть-

ся пройти цей шлях. Він доволі непростий, але абсолютно реальний. Все про атес-

тацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку можна дізнатися за насту-

пними посиланнями. 

Законодавча підказка: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/426-2009-%D0%BF 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1750-12 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0357-10 

4. Просите включити Ваш заклад до обласної мережі закладів оздоровлення та 

відпочинку (мережа оздоровчо-відпочинкових закладів області затверджується 

відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації). 

Після того, як всі ці ритуальні процедури буде виконано, вважайте, що перший 

крок успішно пройдено, адже тепер у Вашій області (місті, районі, ОТГ,  селі,  

селищі)  може  сміливо  та  офіційно  працювати  новий  дитячий заклад  

( маленька підказка: формуючи назву закладу, не включайте у неї слово 

«табір», є вірогідність того, що в рамках процесу декомунізації це слово буде за-

боронено, і тоді Вам доведеться робити багато змін у документації). 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/426-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1750-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0357-10
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 «Вуса, лапи та хвіст», або які документи є обов’язковими для уже створе-

ного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. 

Якщо Ви пригадаєте, про що йшлося кількома сторінками вище (ну або прочи-

таєте), то ми не лише створили Заклад, але й призначили директора. Але навряд 

чи Заклад зможе функціонувати виключно з одним директором. Напевно, логіч-

ним є наявність й інших працівників. Офіційно це має назву штатний розпис. І 

знову нам не доведеться вигадувати колесо. На допомогу прийде чинне законо-

давство. Типові штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочин-

ку затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 № 1254.  

Їх можна знайти за посиланням:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

z0396-09 

Слід зазначити, що типові штатні нормативи не є досконалими. Вони є ча-

сто не дуже прийнятними саме для наметових таборів. Проте, якщо Ви все таки 

створили офіційний заклад, слід все оформити (принаймні документально) згід-

но з чинними законодавством. Для прикладу нижче прикріплюємо штатний роз-

пис табору «Сузір’я». Як Ви можете бачити, затверджує Штат власник закладу, а 

підписує директор та бухгалтер. Варто зазначити, що по деяким посадам 

(вихователі, медпрацівник, кухар, плаврук) існують вимоги щодо фахової підго-

товки. 

Так, наприклад, директор Закладу, як особа, що відповідає за все, обов’язково 

має пройти навчання з пожежної безпеки (організовує місцевий підрозділ з пи-

тань МНС) та охорони праці (організовує місцева інспекція з охорони праці). 

Медпрацівник (и) повинні мати відповідну освіту та пройти курси для медич-

них працівників закладів оздоровлення та відпочинку. Такі курси щороку органі-

зовує обласне управління охорони здоров’я. 

Кухарі мають бути теж з освітою кухаря! (що не завжди грає в «плюс» для на-

метових таборів) та пройти навчання-інструктаж, організоване територіальним 

органом Держпродспоживслужби (вона ж – Санстанція). 

Вимогою до вихователів є наступне: вихователями мають працювати або пе-

дагогічні працівники, або студенти 3-6 курсів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Обо-

в’язкового навчання для вихователів немає, але багато організацій такі навчан-

ня проводять. Наприклад, Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення 

туризму та військово-патріотичного виховання щороку проводить «Школу вихо-

вателя» саме для потенційних працівників наметових таборів. Така ініціатива 

навіть принесе Вашому закладу додаткові бали під час проходження ним держа-

вної атестації.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-09
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-09
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 Приклад штатного розпису табору «Сузір’я».  
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 Оскільки Ви створили офіційний Заклад, Ви отримали велику перевагу: Вам не 

потрібно, як раніше, здійснювати пошук ресурсів на забезпечення кожної окре-

мої статті витрат (потреб) для проведення наметового табору. Тобто, якщо Ви 

раніше кожну зі статей (харчування, транспорт, канцелярка, спорядження, опла-

та праці і т.д.) «закривали» по-різному, шукаючи постійно для цього джерело фі-

нансування, то ставши Закладом, ситуація дещо змінилася. Тепер Ви можете 

(повинні) продавати путівки, як основний продукт Закладу. А уже вартість путі-

вки включає в себе всі необхідні статті витрат. Це називається «калькуляція пу-

тівки», і це є ще одним обов’язковим внутрішнім документом Закладу.  

Нижче наводимо приклад калькуляції табору «Сузір’я»  
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 Слід зазначити, що на сьогодні на законодавчому рівні не розроблено і не за-

тверджено типової калькуляції путівки. З одного боку, така ситуація може поро-

джувати корупцію (адже кожен власник, особливо приватних Закладів, включає 

до калькуляції різні статті витрат і абсолютно по-різному (а часто – не виправда-

но) розподіляє фінансове співвідношення). А з іншого боку, для таких власників 

як ми з Вами, чесних та порядних, це можливість передбачати і розподіляти ви-

трати грамотно і раціонально, що дозволить і дітей у наметовому таборів гідно 

утримувати, і поновлювати матеріально-технічну базу. Всі кошти, які заробить 

Заклад від продажу путівок, йдуть на його спец.рахунок та можуть витрачатися 

на функції пов’язані з його діяльністю та утриманням. 

Наступним документом у переліку є Санітарний паспорт Закладу. Формується 

він на підставі нормативних актів, розробниками яких є Держпродспоживслуж-

ба (Санстанція). 

Ще одним документом, що погоджується з Держпродспоживслужбою, є дозвіл 

на вивіз дітей до Закладу. Він теж оформлюється за встановленою формою і є 

обов’язковим. 

Взагалі, створивши оздоровчий заклад, Ви маєте зрозуміти, що такий орган як 

Держпродспоживслужба стане для Вас найчастіше відвідуваною установою. Зві-

сно, стереотип про те, що Санстація – це «вселенське зло», зіграв свій негатив-

ний вплив, і, на жаль, хай на невеликий відсоток, але цей стереотип виправда-

ний. Але! Насправді нічого страшного у співпраці з цією службою немає. І всі ба-

гаточисельні перевірки теж можливо витримати. Будьте мудрішими – створив-

ши заклад, не чекайте, пітніючи від страху, що до вас нагряне «ревізор», підіть 

до «ревізора» першими. Налагодьте зв’язок з місцевою Держпродспоживслуж-

бою. І замість чисельних заборон Ви отримаєте консультації і поради. І краще 

домовлятися «на березі», тобто краще запитати «Як зробити правильно?», а не 

«Що тепер робити, бо відразу ми зробили неправильно?». Врешті-решт вимоги 

до таборів по лінії Дерпродспоживслужби однакові для всіх. Тому, якщо Ваші міс-

цеві держпродспоживслужбовці будуть ставити палки в колеса Вашої невгамов-

ної машини, не хвилюйтеся! Телефонуйте колегам з інших областей, аргумен-

туйте успішним досвідом, все вийде! 

Нижче наводимо приклади документів, про які щойно була мова: сані-

тарний паспорт і дозвіл на вивіз дітей.  
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 Приклад – санітарний паспорт табору «Сузір’я»  
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Приклад – дозвіл на вивіз дітей до табору «Сузір’я» 
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 АЛЕ! Ніколи не варто забувати, що які б суб’єктивні причини у кожного з пере-

віряючих не були, хто б як не сприймав наметове таборування, об’єктивно голов-

ним пріоритетом для кожного з учасників процесу має стати безпека здоров’я та 

життєдіяльності дітей, які перебувають у Вашому закладі! Тому і слід дотриму-

ватися норм, не ігнорувати перевірки та приписи за їх результатами, можливо 

навіть самим ініціювати ці перевірки. 

Як показала практика, ще жодного випадку отруєння дітей у наметових табо-

рах не траплялося (на відміну від стаціонарів). Давайте разом не псувати цієї 

статистики! 

Ще одним пакетом документів табору є затверджені директором документи, 

що регулюють організацію виховного процесу: 

 розпорядок дня; 

 план – сітка заходів на зміну; 

 календарний план виховної роботи на всю зміну; 

 сценарії заходів; 

 план роботи старшого вихователя, медичного працівника, культорга, психо-

лога (якщо є); 

 план роботи гуртків та секцій. 

Ці всі документи знаходяться у великій кількості в доступних джерелах. Ваша 

задача – задокументувати все те, що Ви і без того робите разом з дітьми Вашому 

таборі! Всі заходи, тренінги, бесіди, ігри, змагання, які Ви проводите, просто офо-

рміть документально. 

І не потрібно лякатися великого обсягу документів або відсутності якогось ви-

ду діяльності. Все це у Вашому закладі, повірте, є. Просто потрібно грамотно 

оформити. 

Наприклад, Ви з дітьми співаєте щодня українських пісень – у Вас діє вокаль-

ний гурток або гурток української пісні. У Вас є в Закладі гітарист – значить у 

Вас є гурток гри на гітарі. Ви проводите змагання з футболу, волейболу чи ще чо-

гось – у Вас функціонують спортивні секції. У вас є цікаві книжки, які діти приве-

зли із собою, або Ви привезли для них – у Вас заклад оснащений бібліотечним 

куточком. 

З одного боку, все це виглядає комічно, а з іншого – допоки в нашій країні не 

визнають роботу великого кола громадських ентузіастів законодавчо ефектив-

ною та дієвою, доводиться мовою існуючого законодавства відстоювати своє мі-

сце під сонцем. Давайте робити це разом! 

Порада: щоб вірно оформити всю документацію щодо виховної роботи, звер-

ніться до місцевого підрозділу з питань освіти, а ще краще – позашкільної осві-

ти. Саме вони контролюють ці моменти.  
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 Окремою темою для розмови про діяльність Закладу є організація режиму ха-

рчування дітей. 

В першу чергу, вкотре наголосимо, що безпека дитини – наш головний пріори-

тет. Тому харчуватися діти мають свіжими, якісними продуктами, смачними зба-

лансованими стравами, вчасно та вірно приготованими. 

Із законодавчої точки зору цей процес урегульовано великою кількістю нор-

мативних вимог. 

Передусім, звертаємо Вашу увагу на те, що існують норми харчування дітей у 

різних дитячих закладах, які затверджені Постановою КМУ № 1591 аж у далеко-

му 2004 році!  

 

Знайти постанову ми можемо за посиланням: 

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF 

Усю Постанову можете не перечитувати, нам потрібен лише додаток 6 у ній, бо 

саме в ньому виписані норми харчування дітей у наметових містечках (саме те, 

що підходить нам). І от тут ми натикаємося на один з найбільших каменів зако-

нодавства, який сподіваємося спільно з Вами зрушити з місця. Якщо Ви подиви-

теся на ці додатки, то побачите, що норми розписані не лише по продуктам, їх 

вазі та калорійності, але й по віковим групам. АЛЕ! Якщо в усіх інших закладах ці 

вікові групи починаються мінімум з 6 років, то норми харчування в наметових 

містечках розраховані лише для дітей від 12 років!!! І це проблема. Бо по суті це 

пряма законодавча заборона приймати до нашого створеного офіційного закла-

ду дітей молодше 12 років! А ми впевнені, що досвід кожного з Вас говорить про 

зовсім зворотні речі. Саме тому ми прагнемо змінити ці норми. Але поки що має-

мо те, що маємо.  

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF
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 Приклад Додатку 6 вищезгаданої Постанови. 

Додаток 6 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2004 р. № 1591 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів  

України від 6 серпня 2014 р. № 353) 

НОРМИ 

харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

(денна норма на одну дитину, грамів/ккал) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Найменування 
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 
            

праці та 
    

позаміські 
  

табір з денним 

продукту 

    

санаторного типу відпочинку,наметові (стаціонарні), перебуванням   
              

  містечка   дитячі центри       
                    

          
діти 

діти 
діти 

діти   
          

віком віком 
  

  
діти віком 12-17 

  
віком до віком до діти віком 8-14     

11-17 11-17 
              
  років включно   10 років 10 років років включно 
          

включно 

років 

включно 

років   
          включно включно   
                    

Хліб житній 150/393     100/254 125/308 125/308 125/308 40/131 

Хліб 200/521     125/380 150/395 200/521 200/521 90/234 

пшеничний                   

Борошно 70/164     50/158 50/158 30/101 40/172 10/33 

пшеничне                   

Крохмаль* 4/15     4/15 4/15 4/15 4/15 3/10 

Крупи, бобові,  140/360 65/221 85/372 65/221 85/372 32/120 

макаронні                   

вироби                   

Картопля 400/233     320/181 400/233 320/181 400/233 180/132 

Овочі різні 420/24     350/20 450/27 350/20 450/50 210/22 

Фрукти свіжі 250/105     250/105 250/105 300/326 450/468 50/21 

Соки 200/84     200/84 200/84 200/84 200/84 50/21 

Фрукти 20/51     15/46 15/46 10/56 10/56 10/28 

сушені*                   

Кондитерські 50/173     50/173 50/173 50/195 50/195 10/46 

вироби                   

Цукор 60/217     40/176 60/217 50/185 60/217 35/147 

Мед, 4/13     4/13 4/13 5/16 5/16 2/6 

медопродукти*                   

Масло 40/237     45/320 50/367 45/320 50/367 20/148 

вершкове                   

Олія 20/160     18/156 20/160 15/144 20/160 8/70 

Сало* 7/30     5/21 9/38 5/21 5/21   

Яйця, штук 1/64     1/64 1/64 1/64 1/64   

Молоко, 500/230     500/230 500/230 500/230 500/230 250/147 

кисломолочні                   

продукти                   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2014-%D0%BF/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2014-%D0%BF/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2014-%D0%BF/paran17#n17
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 Сир твердий 20/58 

Сметана*            25/71 М‟ясо, птиця 220/380 М‟ясо-ковбасні 40/150 виро-

би 

Риба, 60/30 

рибопродукти* 

Кава злакова* 3,5/0 

Какао* 1/6 

Чай 1,5/0 

Сіль, сіль 10/0 йодована 

 

 

 
Примітка: Зірочкою (*) позначаються продукти, які споживаються 

кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби - 60 грамів 

на дитину використовується в меню три рази на тиждень. 

Розрахунок проводиться таким чином: (60 х 7) : 3 = 420 : 3 = 140 

грамів. 

Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вер-

шкове) використовуються у межах денної норми ± 5 відсот-

ків. 

Показники калорійності харчових продуктів є середніми і 

можуть змінюватися залежно від виду, сорту продукту, спо-

собу обробки, технології приготування чи рецептури страви 

тощо. 

Дріжджі 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0   

Лавровий лист 0,01/0 0,01/0 0,01/0 0,01/0 0,01/0 0,01/0 

Кислота 0,05/0 0,05/0 0,05/0 0,05/0 0,05/0 0,05/0 

лимонна             

Хімічний склад             

Білки 144 113 125 123 129 58 

у тому числі 72 39 68 82 82 35 

тваринні             

Жири 131 113 119 115 115 57 

у тому числі 25 15 23 20 20 8 

рослинні             

Вуглеводи 540 418 487 417 434 212 

Енергоцінність, 3840 3252 3685 3697 4263 1593 

ккал             
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 Наступними обов’язковими документами з режиму харчування, які мають бу-

ти у Вашому закладі і які в обов’язковому порядку у Вас попросить майже кожен 

перевіряючий, є: 

 двотижневе перспективне меню. Складається воно згідно норм Постанови 

№1591 (про неї ми щойно згадували), затверджується керівником Закладу та 

погоджується із Держпродспоживслужбою (а з нею Ви уже в майже дружніх сто-

сунках); 

 меню-розкладка на кожен день, яке формується із затвердженого перспекти-

вного меню, затверджується директором закладу, підписується кухаром, медпра-

цівником та комірником (за наявності такого); 

 перелік постачальників продуктів харчування, який також затверджується 

Держпродспоживслужбою. А самі постачальники мають отримати в цій службі 

відповідні дозволи; 

 договір на зберігання продуктів (молочна продукція, ковбасна тощо). Необ-

хідність обумовлена тим, що в наметових таборах рідко зустрінеш холодильни-

ки. Тому виникає потреба домовитися з кимось (найближчий магазин, сільрада 

тощо), з якими Ви можете укласти договір на зберігання продуктів; 

 договір (або інші документи) на постачання питної води; 

 технологічні картки страв, які включені до меню. Складаються вони за вста-

новленою формою. 

Слід також пам’ятати, що всі працівники табору мають пройти медичний 

огляд, а у медпрацівника мають зберігатися всі санітарні книжки працюючих. І 

якщо Заклад включено до обласної мережі (про що ми уже говорили), медогляд 

працівники пройдуть абсолютно безкоштовно! 

Нижче наводимо приклад деяких документів із переліку: 

 

 договір на зберігання продуктів харчування; 

 технологічні картки деяких страв; 

 перспективне меню. 
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 ПРИКЛАД ДОГОВОРУ НА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
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 ПРИКЛАД ПЕРСПЕКТИВНОГО МЕНЮ (титульна сторінка, меню одного 

дня) 
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 Не менш важливим є питання медичного обслуговування в Закладі. Напевно, 

не варто обговорювати обов’язковість кваліфікованого дипломованого медика у 

Закладі. Так само як і наявність аптечки, і медикаментів для надання Долікарсь-

кої медичної допомоги. Лікарську допомогу у Закладі надавати НЕ можна! Для 

цього Заклад має укласти договір з найближчою лікарнею про обслуговування 

під час оздоровчої зміни! Є варіант, запропонований учасниками нашого семіна-

ру, оформлення страхового медичного обслуговування. Але досвід медичного 

страхування в нашій країні, на жаль, недостатньо розвинений. Особливо, коли 

мова йде про невеликі віддалені населені пункти. Тому обирайте той варіант, 

який реально здатен забезпечити належну медичну допомогу дитині, якщо така 

потреба виникне. 

Окрім моментів, що стосуються харчування, виховного процесу і медичного 

обслуговування, існує ряд документів (а значить процесів), що є необхідними 

для виконання під час планування роботи Закладу. 

Так, наприклад, має бути організовано процес охорони закладу. І знову таки, 

якщо Ваш Заклад знаходиться в обласній мережі закладів, то і на нього буде роз-

повсюджене правило безкоштовного щоденного чергування представників Нац-

поліції. Але бажана ще наявність договірної співпраці з охоронними фірмами чи 

введення в штат охоронця. Ну і ніхто не відміняв цілодобове чергування вихова-

телів разом з дітьми. 

Необхідними також є процеси дератизації та дезінсекції території Закладу пе-

ред початком роботи (мова йде про кліщів, кусючих комах та звірів). 

До того ж Ви маєте потурбуватися про вивіз і захоронення сміття. Бажано, але 

не обов’язково, щоб у Вашому таборі цілодобово перебував транспортний засіб 

на випадок форсмажорів, та й взагалі це край необхідно. Окремо слід проговори-

ти про купання дітей. Ну, по-перше, для цього в Закладі (чи то в штатному роз-

писі, чи шляхом покладання функцій і роботи за сумісництвом) має бути плав-

рук! По-друге, облаштоване місце для купання. Відразу зазначимо, що місце для 

купання і пляж – це дві різні речі. І для одного, і для іншого існують вимоги щодо 

оформлення. Пляж – проблематичніше питання, тому в більшості таборах є об-

лаштоване місце для купання. У чому полягає його облаштування? Наявність 

буйків, сонцезахисних споруд (бажано), обстежене водолазами місце для купан-

ня, наявність лабораторних висновків води. Все це підтверджується документа-

льно: висновки лабораторного дослідження води (робить лабораторний центр), 

акт обстеження акваторії пляжу та паспорт пляжу. 

Ну і врешті-решт, коли ми говоримо про облаштування та організацію діяль-

ності наметового табору, ключовою ознакою є саме характеристика 

«наметовий», адже окрім виховних методик, напрямків, форматів, основною осо-

бливістю такого табору є умови проживання, а саме – намети!  
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 І якщо, реалізовуючи молодіжний проект у форматі наметового табору, ми шу-

каємо спорядження аби де знайти, то, говорячи про створення офіційного оздо-

ровчо-відпочинкового закладу, ми маємо ЗАБЕЗПЕЧИТИ наявність повного ком-

плекту індивідуального та загального спорядження. 

Якщо зазирнути ще в один нормативний документ, а саме: 

Наказ МОЗ від 23.02.2012 284/20597 «Про затвердження Державних сані-

тарних норм та правил влаштування, утримання та організації режиму 

діяльності дитячих наметових містечок»  

  

Знайти його можна за посиланням http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/

z0284-12 

Ми побачимо вимоги фактично до всього, у тому числі до облаштування місць 

для проживання. 

Відразу скажемо відверто: зазначені вимоги багато в чому не відповідають ре-

аліям, і часто вони порушуються з об’єктивних причин. І знову ж таки – наша з 

вами спільна задача ініціювати зміни і до цих вимог в тому числі. Але сам факт 

наявності та затвердженості таких окремих вимог – це уже прорив і додаткове 

підґрунтя для діяльності наметових таборів як офіційних закладів. 

Наприклад, однією з вимог до наметів згідно з цим наказом є те, що їх висота 

має бути не нижче 170 см. Навіть якщо уявити таке наметове містечко – стає смі-

шно. І 99% із нас цю норму ніколи не виконають. 

Тим не менше, якщо Ви створюєте офіційний заклад, Ви маєте документально 

підтвердити наявність у Вас (власника закладу) необхідного туристичного спо-

рядження. Це не означає, що відразу ж Ви маєте побігти в банк, взяти кредит і 

закупити все це (хоча і такі випадки є). Або Ви, аби лише отримати певні дозво-

ли, звозите на один день спорядження усіх своїх рідних-друзів-знайомих. Ви 

просто маєте забезпечити комфортне перебування дітей у таборі. Для цього Ви 

можете орендувати майно, користуватися чиїмось або мати власне. Але будь-

який варіант Ви маєте підтвердити документально. Тобто до загального пакету 

документів Ви докладаєте: або договір придбання чи балансову довідку власни-

ка Закладу, що підтверджує наявність власного майна, або договір оренди чи 

права користування майном з вичерпним його переліком. Окрім того, уже пра-

цюючий Заклад має забезпечити і документально довести те, що наявне індиві-

дуальне спорядження (зокрема, спальні мішки) не використовується 10 років 

поспіль беззмінно. Власник забезпечує їх регулярне прання та камерне знера-

ження. А для цього в Закладі теж мають бути відповідні договори. Не лякайтеся, 

у перший рік у Вас цього всього може не бути, Ви ж лише починаєте велике пла-

вання. Але з часом, досвідом та у співпраці у Вас все це буде оформлено та забез-

печено. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0284-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0284-12
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 Ще одним не менш важливим моментом є місце розташування табору та його 

документальне підтвердження. Згідно з чинним законодавством, а тим паче від-

повідно до нових змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок ді-

тей», табір, що працює як офіційний заклад, повинен: або мати власну землю 

(документи на право власності), або орендувати ділянку (договір оренди), або 

мати право на користування земельною ділянкою під час розташування на ній 

табору (лист, договір, інший документ, що дозволяє користуватися ділянкою). І 

якщо перші два випадки доволі складні для виконання і більш проблематичні, 

третій варіант є значно прийнятнішим. Ви, як власник закладу (а до цього Ви 

проводили свій наметовий табір як проект, він уже розташовувався на якійсь зе-

млі), звертаєтеся до власника цієї ділянки з листом-проханням. Вам або пишуть 

резолюцію «дозволяю», або пишуть лист-відповідь. Звісно, питання не завжди 

може вирішитися позитивно, але частіше саме так і є. На сьогодні деякими ініці-

аторами здійснюються перемовини з Держгеокадастром щодо більш ретельного 

врегулювання земельних питань для наметових таборів. Проте, підстрахуйтеся 

хоча б елементарними документами. Наявність такого листування з головою 

якоїсь сільської ради не створить проблем, але зайвою не буде. А от повна відсу-

тність будь-яких документів на право розташування табору на певному місці мо-

же викликати ряд проблем: 

 до табору можуть завітати «непрохані» гості. І Ви не зможете довести, що тут 

розташований дитячий табір. Відповідь буде простою «Земля одна на всіх»; 

 негативно налаштовані до Вас контролюючі та перевіряючі органи мати-

муть аргумент для того, щоб просто вигнати Вас разом із усім табором з місця 

дислокації; 

 були випадки, коли «доброзичливі» люди, рівно за 2 дні до початку роботи 

табору, що існує уже багато років, просто переорали земельну ділянку. І ніхто ні-

чого не міг довести. 

Нижче наводимо приклад подібного листа від імені власника табору 

«Сузір’я».  
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 Усі перелічені документи – це далеко не вичерпний перелік. Це основне. 

У свій час (у 2010 році) Мінсім’ямолольспорт затвердило примірний перелік 

документації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Наведемо цей 

перелік нижче. Але не для того, щоб Ви лякалися, а для того, щоб можливо 

знайшли в ньому певні підказки. 

  

Приклад 
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 Наголошуємо! Це не обов’язковий, а примірний перелік документів. Головним 

є організація і оформлення основних моментів та процесів у роботі закладу. А 

якщо чогось не буде – Ви завжди можете додати, або, можливо, саме Вашому за-

кладу якийсь документ і не потрібен. 

Нарешті, ми підійшли до солодкого уявлення про те, що Ви зробили і другий 

важливий крок: створивши офіційний Заклад на папері, Ви пройшли весь процес 

підготовки (місця, спорядження, організація харчування, підбір кадрів тощо). Ви 

фактично можете починати роботу. Але відкриє двері Вашого табору не урочис-

те перерізання червоної стрічечки яким-небудь головою сільради. Ні! За 3 дні до 

відкриття табору його повинна «прийняти» спеціальна комісія з прийомки ди-

тячих закладів оздоровлення та відпочинку. Така комісія є скрізь (або створю-

ється), де є офіційні табори! Типового положення та типового складу такої комі-

сії не передбачено ніде. Але те, що вона має бути, і те, що вона Вашому закладу 

має вручити край важливий документ – АКТ прийомки закладу – це факт. Зазви-

чай, робота такої комісії передбачається розпорядчим документом органу місце-

вої влади або місцевого самоврядування. 
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Для прикладу, у Сумській області цей документ має такий вигляд: 

 

 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

13.05.2017 м.Суми № 260-ОД 
 

Про організацію оздоровлення, 

відпочинку та зайнятості дітей, 

учнівської та студентської молоді 

влітку 2017 року 
 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Порядку проведення державної атестації дитя-

чих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 426, з метою забезпечення орга-

нізованого оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської та студентської молоді Сум-

ської області в літній період 2017 року: 

1. Затвердити заходи щодо організації оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської 

та студентської молоді влітку 2017 року (додаються), далі – Заходи. 

2. Утворити обласну координаційну раду з оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнів-

ської та студентської молоді влітку 2017 року та затвердити її склад (додається). 

3. Утворити атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлен-

ня та відпочинку в 2017 році та затвердити її склад (додається). 

4. Утворити регіональну комісію з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку у 2017 році та затвердити її склад (додається). 

5. Структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації, районним державним 

адміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування, територіальним органам мініс-

терств, інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів в Сумській області, влас-

никам та керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зазначених у додатках 1-3, в ме-

жах повноважень забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, та інформу-

вати про хід їх виконання управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації 

до 07 числа кожного місяця впродовж липня-вересня 2017 року. 

6. Управлінню молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації інформувати про стан 

виконання цього розпорядження голову Сумської обласної державної адміністрації до 15 числа ко-

жного місяця впродовж липня-вересня 2017 року. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської облас-

ної державної адміністрації Боршоша І.С. 

 

Голова Сумської обласної                                                                                     

державної адміністрації                                                                                              М.О.Клочко 

 



 103 

 А потрібний нам пункт в Заходах сформульовано так: 

«11. Здійснення обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

щодо готовності до роботи в літній оздоровчий період 2017 року та безпеки пе-

ребування у них дітей відповідними комісіями згідно з вимогами чинного зако-

нодавства.  
Районні державні адміністрації, органи місцевого са-
моврядування, управління молоді та спорту, Департа-
мент освіти і науки, управління охорони здоров‟я 

 

Сумської обласної державної адміністра-ції, Головне 
управління Держпродспожив-служби в Сумській об-
ласті,  

Головне управління Національної поліції в Сумській 
області,  

Управління Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій у Сумській області,  

Сумська обласна рада професійних спілок (за зго-
дою), власники та керівники дитячих закладів оздоро-
влення та відпочинку До 15 червня 2017 року»  

До складу комісії обов’язково включаються: представники тієї струк-
тури місцевої адміністрації, що курує оздоровлення та відпочинок дітей, пред-
ставники від освіти, Держпродспоживслужби, МНС. Можуть також входити ін-
спектори з охорони праці, Нацполіція, охорона здоров’я. Якщо коротко, то всі 
ті, хто причетний до оздоровчо-відпочинкового процесу. Щоб все було тихо і 
мирно, «бєз шума и пыли» так би мовити, Ви запрошуєте цю Комісію до себе, 
повідомляючи, коли у Вас розпочинає роботу Заклад. Комісія здійснює переві-
рку (одноденну) і видає Вам акт приймання табору. Цей акт має встановлену 
форму і, власне, передбачає документальне і фактичне оформлення всіх моме-
нтів, про які йшлося раніше. Акт діє на один оздоровчий сезон. Такі акти скла-
даються щороку. Знову ж таки – страшного нічого в цьому процесі немає, без 
нього Вам не обійтися. І наша Вам порада: не намагайтеся на старті гратися в 
«договорняки». Були, наприклад, випадки, коли акт приймання табору і всі ін-
ші документи підписав одноособно лише один фахівець – керівник місцевої са-
нстанції. Але кадри змінюються. І якщо Ви «домовлялися» попередні два роки, 
щоб акти приймання табору підписала якась «тьотя» із закритими очима, а на 
третій рік «тьотю» звільнять, то Вам доведеться вирішувати не лише пробле-
ми поточного періоду, але й розгрібати ті, що накопичувалися попередні роки. 

Окрім того, якщо ви зможете розвинути діяльність Вашого наметового та-
бору як офіційного закладу, Ви зможете безпроблемно брати участь у закупів-
лі послуг оздоровлення будь-якими розпорядниками коштів. Але в переліку 
документів закладу замовник цих послуг майже в перших позиціях ставитиме 
«наявність акту приймання табору». 
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Нижче наводимо приклад Акту приймання табору «Сузір’я» 
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 Фактично на цьому ми маємо завершити розповіді про те, якими паперами 

Вам доведеться обкластися, щоб створити та забезпечити діяльність Вашого на-

метового табору як офіційного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. 

Ми навмисно не станемо розповідати про державну атестацію оздоровчих за-

кладів. Або про те, як брати участь у закупівлі послуг з оздоровлення та відпочи-

нку через систему електронних закупівель. 

Повірте, пройшовши той шлях, що ми описали вище (а якщо Ви все ж таки на-

важитеся – то якраз сезон «осінь-зима 2017-2018» у Вас на цей шлях і піде), реш-

та процесів для Вас будуть автоматичними і не складними. Та й завжди є до кого 

звернутися за порадою. 

Перш ніж перейти до наступного розділу, хочемо дати Вам дуже просту, але 

надзвичайно корисну рекомендацію:  

Вирішивши оформити свій наметовий табір в офіційний заклад, 

знайдіть та подружіться з досвідченим директором стаціонарного табору у Вас в 

області! Це 60% Вашого успіху. Адже переважна більшість документальної бази і 

для одного, і для іншого табору є стандартною. Навіщо Вам видумувати колесо 

та робити зайву роботу, якщо за Вас уже хтось це зробив. Налагодьте комунікації 

– і вуаля! 

У наступному невеликому, але корисному розділі, ми розкажемо про ще одну 

важливу співпрацю, а саме – співпрацю з органами місцевої влади. 
 

АЛГОРИТМ СПІВПРАЦІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  

Якщо Ви пам’ятаєте, один із підрозділів нашої збірки звучав «як убити 

двох зайців відразу». Варто більш детально роз’яснити, що ж це за зайці, як і 

для чого їх вбивати. 

Справа в тім, що на рівні державної підтримки та використання бюджет-

них коштів, переважна більшість наметових таборів, як ми уже говорили, і як 

Ви знаєте і робите, проводиться як молодіжні заходи чи проекти. Відповідно, 

керуються вони у своїй діяльності нормативною базою питань молодіжної по-

літики. Кошти, на які організатори цих таборів можуть розраховувати, це кош-

ти, що виділяються у державному або місцевих бюджетах, передбачені лише 

по функції (код бюджетної класифікації видатків) реалізації молодіжних про-

грам та заходів. Основним документом, що регламентує фінансові питання дія-

льності таких таборів є наказ Мінмолодьспорту № 808. 

Знайти його можна за посиланням: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/

material/23097 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23097
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/23097
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 Ця нормативна база, маючи переваги та плюси, характеризується трьома ве-

ликими мінусами для організаторів наметових таборів: 

1) Вік учасників – вік молоді, або 14-35 років. Запитайте у скаутів чи пластунів 

скільки років їх наймолодшим вихованцям? Ну а щодо ефекту виховання за їх 

методиками мова і йти не повинна! 

2) Норма харчування на людину в день обмежена 42 гривнями. Прогодуйте пі-

длітка в лісі на свіжому повітрі, навантаженого руховою активністю, на 42 

день! 

3) Оплата всіх товарів та послуг здійснюється ПОСТфактум. Грубо кажучи, ви 

відразу дітей годуєте, а потім купуєте продукти. 

 

Ще одним великим каменем спротиву є те, що в більшості областей України 

(ми уже не говоримо про міста, райони, а тим паче ОТГ) місцеві бюджети на реа-

лізацію заходів молодіжної політики передбачають ну дуже мало коштів і меха-

нізмів їх використання. Як результат – організатори наметових таборів або вза-

галі не мають доступу до таких ресурсів, або цей доступ дуже обмежений і галь-

мується одвічними проблемами проплати молодіжних проектів та заходів через 

органи державного казначейств. У результаті ці організатори змушені вплутува-

тися у борги, домовлятися з надавачами послуг, щоб ті «почекали» коштів тижня 

два, три, чотири і так до безкінечності (а бували випадки, коли кошти не пропла-

чувалися взагалі). Як наслідок – втрачається імідж, репутація та позитивний 

ефект наметового таборування, або організатори змушені шукати спонсорів, або 

брати внески з учасників. 

Звісно, що так не завжди і не скрізь, але досвід такої діяльності є частим.  

 Для прикладу наводимо мапу фінансування молодіжної політики в 

розрізі регіонів України.  
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 І саме така аналітика змушує шукати та полювати на «другого зайця». Справа 

в тім, що на відміну від молодіжних заходів, такі статті витрат місцевих бюдже-

тів як послуги з оздоровлення та відпочинку мають набагато краще фінансове 

забезпечення. Ну хто ж з депутатів не проголосує за діточок? Великою перева-

гою є те, що послуги з оздоровлення, по-перше, комплексно включені у загальну 

вартість путівки, а по-друге, можуть проплачуатися ДО початку оздоровчо-

відпочинкової зміни. 

Питання в іншому: зазвичай 99% виділених на оздоровлення та відпочинок 

коштів витрачаються на придбання путівок до стаціонарних таборів. Аргумент 

залізний – там же зміна 21 день, діти можуть спати в ліжку і митися в душі.  

В законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» чітко прописано:  

 Законодавча підказка 

 

«Стаття 1. Визначення термінів 

1) У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоров-

лення та відпочинку не менше 14 днів..» 

А код бюджетної класифікації видатків звучить як «Заходи з оздоровлення та 

відпочинку дітей….». 

2) Запитайте у дітей, де їм цікавіше спати – в ліжку чи в наметі? Де їм краще 

купатися – в душі чи в річці (морі)? Звісно, відповіді будуть не 100%, але перева-

га однозначно буде в бік наметових таборів. 

Тому шанси у всіх таборів рівні! 

Тобто ситуація полягає в наступному: для проведення наметового табору мо-

жна використовувати бюджетні кошти фактично з обох кошиків. Назвемо їх 

«молодіжний» та «оздоровчий». Але якщо про молодіжний на сьогодні все зрозу-

міло (у тому числі його недоліки), то як працювати з оздоровчим кошиком? 

Яким чином забезпечити придбання путівок у Вашому уже офіційно створеному 

наметовому таборів за рахунок бюджетних коштів? 

Почнемо з того, що нам потрібно дізнатися, хто має ці бюджетні кошти саме на 

те, щоб придбати путівки? Мовою бюджетного процесу – хто є (може бути) роз-

порядником бюджетних коштів у галузі оздоровлення та відпочинку дітей? 

Згідно з Бюджетним Кодексом розпорядники коштів бюджету (будь-якого рів-

ня) можуть передбачати кошти (закладати під час формування бюджетних запи-

тів, просити додатково через сесію місцевої ради) на забезпечення заходів відпо-

відно до покладених на них функцій та згідно з цільовою аудиторією населення, 

з якою цей розпорядник працює. 
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 Якщо кошти виділяються на оздоровлення та відпочинок дітей, потрібно зро-

зуміти, які установи з дітьми працюють. Логічно це можуть бути структурні під-

розділи обласної (місцевої) адміністрації з питань: 

 освіти і науки (у тому числи школи, центри позашкілля тощо); 

 молоді та спорту (у тому числі ДЮСШ, молодіжні центри); 

 культури та туризму; 

 соціального захисту населення (у тому числі центри соціальних служб); 

 у справах дітей (у тому числі інтернатні заклади).  

Знаходимо (товаришуємо) один з таких підрозділів. Дізнаємося, чи передбаче-

ні в ньому кошти на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей 

(путівок до таборів). 

Якщо так – активно заявляємо про себе, пропонуємо послуги нашого Закладу, 

наводячи аргументи. Домовляємося, щоб ця установа придбала у Вашому закла-

ді хоча б кілька путівок «для проби». Повірте, якщо Ви попрацюєте з державною 

структурою, це автоматично додасть переваг (гарантій) Вашому Закладу для 

тих покупців (батьків), які ще сумніваються. 

Якщо Ви знайшли союзника в обличчі державної структури – розпорядника 

бюджетних коштів, які Вам потрібні, але цих коштів у нього поки що немає, пра-

цюємо у напрямку «вибивання» цих коштів на наступний період. 

До речі, саме у вересні-грудні відбувається процес формування бюджетних за-

питів на всіх рівнях, тобто всі розпорядки бюджетних коштів формують свої фі-

нансові потреби на наступний рік. І навіть якщо раніше якась ДЮСШ ніколи не 

придбавала путівок, вона може передбачити ці кошти на наступний рік, пропи-

савши обґрунтування такої потреби. Законодавчо фінансово так можна. Тому са-

ме зараз Ви повинні умовити одного з підходящого Вам розпорядника бюджет-

них коштів запланувати кошти на придбання путівок у Вашому закладі. 

Наступним важливим моментом є нормативна підстава на місцевому рівні. 

Для того, щоб кошти, передбачені в бюджеті на оздоровлення та відпочинок, ві-

дповідний розпорядник міг використати, в області (місті, районі) має бути при-

йнята сесією місцева цільова програма. Найчастіше це Обласна (районна, міська, 

селищна) програма з оздоровлення та відпочинку дітей на якісь роки (рік). У цій 

програмі, окрім всього іншого, прописуються розпорядники коштів відповідно-

го бюджету, обсяги виділених їм коштів на відповідні цілі та напрямки (заходи), 

на які ці кошти будуть витрачатися. Тому Ваша задача: дізнатися хто є розробни-

ком та співрозробниками такої програми у Вас в громаді, налагодити з цими лю-

дьми комунікації та пропрацювати питання внесення до такої програми заходу, 

що передбачає оздоровлення та відпочинок дітей у наметових таборах.  

Наприклад, таким може бути варіант потрібного нам заходу в обласній про-

грамі оздоровлення та відпочинку дітей:  
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Так само потрібний нам захід можемо включити до відповідного розпоря-

дчого документу місцевого органу влади. 

Наприклад, у вищезгаданому розпорядженні голови Сумської ОДА цей 

пункт звучить так: 

«9. Сприяння розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочин-

ку дітей, таких як наметові табори (містечка), розширення їх мережі, забез-

печення належних умов функціонування, оздоровлення та відпочинку в 

них дітей. 

Районні державні адміністрації, органи 

місцевого  самоврядування,  управління 

молоді та спорту, Департамент освіти і 

науки Сумської обласної державної 

адміністрації, комунальна установа 

Сумської обласної ради «Сумський 

обласний центр відпочинку, 

оздоровлення, туризму та військово- 

патріотичного виховання» 

Протягом оздоровчого періоду»  

№ Назва Заходи       Джере Орієн-       

з/п. напряму       
Тер

мін

вик

она

ння 

Виконав

ці 

ла товні 

Очіку

ваніре

зульта

ти 

    

  діяльності       фінанс обсяги     

  (пріоритетні       у- фінансу-     

  завдання)       вання вання,     
              

тис. 
    

                        

                  гривень       

1 2     3   4 5 6 7   8   
                  

1. Створення 1.1. Забезпечен- 2018 Управлі Облас- 1000,00 Охоплення   

  сприятливих ня розвитку рік ння ний   альтернативними 

  умов для альтернативних   молоді бюд-   формами відпочинку 

  розвитку та форм відпочинку   та жет   та оздоровлення 

  діяльності та  оздоровлення   спорту     дітей   старшого 

  закладів   дітей, зокрема   Сумсько     шкільного віку 

  оздоровлення розвиток та   ї  облас-     області, розвиток 

  та   

популяризаці

я     ної     мережі наметових 

  відпочинку діяльності     державн     таборів, як 

  області всіх наметових     ої     

ефектив-

них форм 

  типів   таборів       адміні-     відпочинку та 

              страції,     оздоровлення 
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 Досягнувши цієї мети, Ви убезпечити питання незаконності виділення та ви-

користання бюджетних коштів. 

Ну а далі, якщо ці етапи пройти Вам вдасться, все інше піде по накатній схемі. 

Але ми розуміємо, що запустити дію такого бюджетного механізму доволі складно, 

якщо починати це робити з нуля.  

Тому, окрім вище описаних дій, Вам бажано ще заручитися підтримкою громадсь-

кості. Заявити про себе керівництву громади шляхом офіційних лисів, організації від-

критих зустрічей, обговорень. Поки на це є час – пропрацюйте ці моменти. Доведіть 

владі, що Ви – надійний партнер у розвитку соціально-гуманітарної політики та між-

сектроальної взаємодії! 

А щоб хоч якось розпочати цей процес, пропонуємо Вам приклад тексту листа, 

який ми готували разом з колегами з Дніпра щодо початку роботи у цьому напрямку. 

Можливо для когось він стане у нагоді.  

Приклад  листа  на  структурний  підрозділ  органу  місцевої влади  

Начальникові управління молоді і 

спорту Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

Пшеничникову О.П.  

 

Шановний Олександре Петровичу! 

Ураховуючи процес інтеграції України до сучасних та успішних європейських прак-

тик реалізації державної молодіжної політики, політики у напрямку національно-

патріотичного виховання та організації змістового дозвілля дітей та молоді, впрова-

дження, розвиток та популяризацію альтернативних видів оздоровлення та відпочин-

ку дітей та молоді, ураховуючи багаторічний досвід нашої організації в напрямку на-

метового таборування, нами заплановано та запущено процес створення, реєстрації та 

подальшої атестації традиційного наметового табору для скаутів та новаків «Джерело, 

як закладу позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Дитячий наметовий та-

бір «СКІФ-КЕМП» відповідно до вимог чинного законодавства у галузі оздоровлення 

та відпочинку дітей. 

За останні роки у нашому наметовому таборі, що реалізовувався як дитячо-

молодіжний проект, змістовним відпочинком та дозвіллям було охоплено більш ніж 

2000 дітей та підлітків області. Результати реалізації таких проектів довели, що за час 

перебування у наметовому таборі, дітей не лише охоплюють ґрунтовною виховною та 

різноманітною дозвіллєвою програмою, покращується також стан їхнього психічного 

та фізичного здоров’я. На сьогодні наша організація має необхідний досвід, людський 
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 потенціал, достатню матеріально-технічну базу, що дозволить охопити змістовним 

оздоровленням та відпочинком понад 400 дітей області в літній період. 

Ураховуючи вищевикладене, просимо Вас підтримати створення на базі нашої орга-

нізації позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Дитячий наметовий табір 

«СКІФ-КЕМП», сприяти процесу співпраці у даному напрямку з Департаментом соці-

ального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо: 

- надання консультативної допомоги під час оформлення документів при створенні 

на базі нашої організації позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Дитячий 

наметовий табір «СКІФ-КЕМП» (далі – Табір); 

- у подальшому внесення Табору до єдиного Державного реєстру дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку об-

ласті, плану державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку області; 

- передбачення підтримки та розвитку діяльності Табору, як альтернативної та ефе-

ктивної форми дитячого оздоровлення та відпочинку, передбачивши відповідні заходи 

у Регіональній програмі оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області 

у 2014 – 2021 роках, у тому числі з виділенням відповідного фінансування. 

Пропонуємо також під час формування бюджетного запиту на 2018 рік передбачити 

кошти за КТПКВК МБ 1913160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» у сумі 1 000 000,00 гривень, 

що дозволить забезпечити придбання відповідних послуг для дітей пільгових катего-

рій, у тому числі у нашому Таборі, збільшити кількість дітей, що отримають зазначені 

послуги за рахунок бюджетних коштів.  

 

З повагою 

Голова організації                                                                                     Ю.Галецький 
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 ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

 

На цьому ми завершуємо нашу збірку. 

Впевнені, що на перший погляд, ми запропонували багато матеріалу, який бу-

де важким та доволі заплутаним для сприйняття. Проте, якщо Ви прийняли для 

себе рішення діяти, розвиватися і робити зміни у своїй громаді – цей матеріал 

буде в нагоді та стане зрозумілим під час практичного використання. 

Ми з радістю і гордістю усвідомлюємо факт того, що молодіжні громадські іні-

ціативи в Україні сьогодні далеко крокують попереду, впроваджуючи та розви-

ваючи цікаві інноваційні та ефективні форми роботи з молоддю та дітьми. Тим 

самим створюючи середовище для розвитку підростаючого покоління. 

Саме завдяки молодіжній громадськості наметові табори сьогодні – це не ли-

ше альтернатива, це шлях до успіху у нелегкому процесі виховання та формуван-

ня особистості. І наша спільна задача створити належні можливості (фінансові, 

організаційні, методичні, законодавчі), щоб такі форми роботи та формати дія-

льності не просто мали право на існування, а стали системною зміною в соціаль-

но-гуманітарній сфері. 

На останок пропонуємо Вашій увазі текст резолюції, що було розроблено та 

ухвалено під час Всеукраїнського семінару з питань формування бережливого 

ставлення до навколишнього середовища, а також організації та розвитку наме-

тового таборування. Пропонуємо долучитися до процесу ініціації корисних змін. 

Ми впевнені у Вашій…у Нашій спільній перемозі!  

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Напрямок «Лідерство» 

Тренінг знайомства. 

Коли ми плануємо проведення будь якого заходу ми прагнемо, щоб він відбув-

ся на високому рівні та приніс результат. Ми плануємо та враховуємо безліч нюа-

нсів та моментів, але дуже часто такий важливий момент, як етап знайомства за-

лишається без уваги або зовсім ігнорується, а даремно. Саме вдалий початок є 

залог успіху подальшої роботи. Тому в цій статті ми приділимо увагу саме етапу 

знайомства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг знайомства 

Методичні рекомендації: 

Час проведення – 2 години. 

Цілі: 

1. знайомство учасників; 

2. створення довірчої атмосфери в групі; 

3. згуртування команди. 

Ігри та вправи для тренінгу підбираються так, щоб дотримувалися наступні 

принципи: 

1. Від простого до складного. Спочатку проводяться більш легкі вправи поверх-

невого змісту. Потім, якщо учасники готові, вправи ускладнюються і знайомство 

стає більш глибоким. Якщо учасники знайомі, можна відразу переходити до 

більш складних вправ.  
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2. Активна участь кожного. Кожен учасник має право розповісти про себе, пос-

тавити питання і вислухати інших. 

3. Безпека. Тільки атмосфера довіри і взаємної поваги дасть можливість кож-

ному бути відкритим, вільно висловлювати свої думки, приймати чужу точку зо-

ру, тобто вчитися. 

4. Потреба в самореалізації. У людей є природна потреба робити щось і досяга-

ти кращих результатів. Під час тренінгу вони хочуть досягти кращих результатів 

в кожному конкретному завданні. Поза тренінгу вони хочуть знати, як його ре-

зультат допоможе їм стати більш досконалими в їх роботі.  

Правила і методи проведення тренінгу. 

Ведучий тренінгу повинен знати правила тренін-

гових груп і передавати їх учасникам. Найчастіше 

механічний перенос у тренінгову групу норм, при-

йнятих в житті, є непродуктивним і шкідливим. Так 

само, як і спроби учасників тренінгу перенести в ре-

альне життя ті правила і норми, які були встановле-

ні в групі. Це необхідно розуміти тренеру і переда-

вати учасникам.  

Які ж найпоширеніші правила тренінгових груп?  

Правило «тут і тепер». Важливо, щоб розбиралися процеси, думки і почуття, 

що виникають у групі в даний момент. Таким чином, учасників привчають зосе-

реджувати увагу на собі і на те, що відбувається навколо них у даний час. Те, як 

проявляє себе людина «тут і зараз», показує, як він веде себе «за життя». І на це 

варто звертати увагу учасників тренінгу.  

Правило щирості і відкритості. Необхідно домагатися того, щоб члени групи 

не лицемірили й не брехали. Ознака сильної і здорової особистості - це певна ві-

дкритість оточуючим своїх почуттів з приводу того, що відбувається. Це основа 

ефективної міжособистісної взаємодії. Природно, на початку роботи групи, цьо-

го досягти неможливо. Не завжди потрібно домагатися повного саморозкриття 

в групі учасникам, яким належить продовжувати працювати разом. Але кожен 

учасник групи повинен відчувати себе захищеним і мати право розкритися в тій 

мірі, в якій він вважає за потрібне для даного моменту.  

Правило «Я». В групі забороняється використовувати міркування типу: «У всіх 

така думка...», «Ми вважаємо...» і їм подібні. Ці висловлювання перекладають від-

повідальність за почуття і думки конкретної людини на неіснуюче «ми». Усі ви-

словлення повинні будуватися з використанням «я». Тим самим, ми вчимо люди-

ну брати відповідальність на себе і приймати себе таким, який він є. 

Правило активності. У групі не повинно бути пасивних спостерігачів. Вправи 

включають всіх учасників в їх відпрацювання. Якщо учасники групи відмовля-

ються брати участь у відпрацюванні навичок і форм поведінки,  варто приділити 

увагу обговоренню їх мотивації цілей присутності на тренінгу.  
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Правило конфіденційності. Все, що говориться в групі стосовно учасників, по-

винно залишатися всередині групи. Це природно  етична вимога, яка є умовою 

створення атмосфери психологічної безпеки й саморозкриття. Але конкретні 

прийоми, знання, техніки можуть і повинні використовуватися поза групи в про-

фесійній діяльності, в повсякденному житті.  

Виділяють базові методи, які використовують у будь-яких тренінгових групах. 

Це групові дискусії, ігрові методи, моделювання ситуацій, техніки розвитку сен-

сорної чутливості і медитативні техніки. Залежно від цілей тренінг включає в се-

бе ці методи в різних пропорціях і співвідношеннях.  

Групова дискусія - це спільне обговорення спірних питань, позицій і стратегій 

поведінки учасників. Цей метод дає учасникам можливість побачити проблему з 

різних сторін, пережити різні ситуації спілкування всередині групи, самостійно 

відповісти на поставлені ними запитання, прийти до якогось рішення. Тренер 

може управляти дискусією за допомогою поставлених питань або тем для обго-

ворення. Дискусія може і не управлятися, тоді теми обирають самі учасники.  

Ігрові методи включають ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі, організацій-

но-діяльні, імітаційні, ділові ігри. Використання ігрових методів у тренінгах над-

звичайно продуктивно. На стадії знайомства з групою ігри потрібні для подо-

лання скутості і напруженості, зняття «психологічного захисту». Ігри застосову-

ють для діагностики труднощів у спілкуванні і психологічних проблем учасників 

тренінгу. У грі відбувається навчання новим навичкам, тренуються необхідні 

професійні навчання. Відбувається саморозкриття учасників, підвищується їх 

творчий потенціал.  

Моделювання ситуацій. Часто під час тренінгу необхідно зрозуміти, як людина 

веде себе в робочій ситуації, якими шаблонами поведінки користується.  

Техніки розвитку сенсорної чутливості - за допомогою них учасники розвива-

ють у себе вміння сприймати, розуміти й оцінювати інших людей, самих себе, 

свою групу. За допомогою спеціальних вправ учасники одержують вербальну й 

невербальну інформацію про те, як їх сприймають інші люди, наскільки точно їх 

власне самосприйняття, наскільки впливає зовнішня думка на їх поведінку.  

Медитативні техніки використовують для зняття зайвого напруження в учас-

ників групи, розвитку у них додаткових ресурсів. Подібного роду техніки тренер 

може проводити з учасниками групи, одночасно навчаючи їх різним прийомам 

самостійної медитації. Робота з корекцією свого емоційного і фізичного стану - 

важлива частина тренінгу. Вона підвищує стійкість учасників тренінгу до стре-

сових ситуацій, робить їх поведінку більш гнучкою, зменшує ступінь страху пе-

ред невизначеними або незнайомими ситуаціями.  

Також існують і спеціальні методи, з якими можна ознайомитися в спеціальній 

літературі.  
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Ігри та вправи на знайомство (для групи до 15 осіб) 

1. «Загальне ім'я». Зручно проводити  при першому знайомстві. Тренер гово-

рить учасникам: «Щоб нам познайомитися швидше, можна назвати загальне 

ім'я. Це просто: одночасно з усіма кожен називає своє ім'я». Виходить гучне і ве-

селе ім'я, що складається зі звукосполучень різних імен. 

2. «Математика». Сидять по колу називають цифри від одного до п'яти. Ко-

жен п'ятий замість того, щоб сказати «п'ять», називає своє ім'я і встає (він біль-

ше не бере участі у грі). І так далі поки кожен не випаде. 

3. «Сніжний ком». Найпоширеніша методика знайомства. Кожен член групи 

за годинниковою стрілкою називає своє ім'я, при цьому кожен наступний пови-

нен повторити ім'я того (тих), хто представлявся перед ним, а тільки потім на-

звати своє. Виходить, що імена накочуються як сніжний ком. До імені можливо 

додати епітет, асоціацію та інше. 

4. «Ім'я з ознакою». Крім свого імені треба назвати і якість, яке тобі підхо-

дить, щоб воно починалося на першу літеру імені, наприклад: Віра - вірність, 

Сергій - сміливий і т. д. Можна називати ім'я і свій улюблений фрукт або овоч 

(Наталія – груша, Сергій – ананас). 

5. «Подання по колу».  

1-й варіант: ведучий пропонує всім, по колу, назвати своє ім'я, захоплення, за-

няття. По другому колу - кожному пропонується відповісти на питання ведучого: 

що тобі подобається, що ти любиш? Від чого в тебе піднімається настрій. І по 

третьому колу йде таке питання: Що тебе не влаштовує, що не подобається? Від 

чого псується настрій? Відповіді учасників при спілкуванні з ними будуть служи-

ти провідним орієнтиром.  

2-й варіант: ведучий пропонує членам групи задуматися про себе, про те, що у 

вас, у вашому характері є самим важливим і суттєвим. Починаючи з учасника, що 

сидить праворуч від ведучого, починайте представлятися групі. Спочатку на-

звіть ім'я, а потім скажіть, що є найважливішим, найсуттєвішим. Можна сказати 

однією фразою, можна у віршах або використовувати метафору.  

6. «Візитка». Кожен учасник на половинці аркуша із зошита пише: по центру 

- своє ім'я, у верхньому лівому куті - улюблене блюдо (тварина, квітка тощо), у 

нижньому лівому куті - улюблений композитор (група), у верхньому правому ку-

тку - мета життя(заняття у вільний час), в нижньому правому кутку – улюбле-

ний фільм (предмет в школі). /Можна замінити запропоновані моменти на ін-

ші/. Потім всі прикріплюють візитки на одяг /блузки, сорочки/ встають і, знай-

шовши співрозмовника на близьку для себе тему, заводять розмову. Бесіда на за-

гальну тему триває одну хвилину, потім знаходять інших співрозмовників на ін-

шу загальну тему. Завдання: зустріти як можна більше співрозмовників і погово-

рити на загальну тему протягом 10 (5) хвилин. 
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7. «Як запам'ятали імена». Той, у кого м'яч, буде кидати його будь-кому з тих, 

що сидять у колі і називати його ім'я. Хто не зловив свій м'яч або забув ім'я адре-

сата, називає всі імена по колу, починаючи з себе і т. д. 

8. «Самий уважний». Встаньте півколом. Визначте ведучого. Ведучий намага-

ється запам'ятати порядок розташування гравців. Потім по команді він відвер-

неться і скаже, як стоять учасники (черговість: хто за ким, елементи одягу, колір 

волосся, зріст тощо). Можна проводити в парах, задаючи ті ж питання кожному з 

гравців. 

9. «Асоціації-1». Постарайтеся описати учасників кола, використовуючи різні 

асоціації. Можна виражати свої відчуття через колір, звуки (природні, музичні, 

механічні), дотик (м'яке, холодне, колюче і т. д), форму (куля, куб і ін.), продукти. 

10. «Я - це ти». Ведучий пропонує членам групи розбитися по парам і протягом 

5-ти (10) хвилин кожен розповідає один одному про себе. Потім усі сідають у ко-

ло і кожна пара по черзі виходить у центр: один учасник сідає на стілець, інший 

встає за ним, кладе йому на плечі руки і говорить про того, що сидить як від се-

бе, представляючи його від свого імені. Потім вони міняються місцями і вистава 

продовжується. Потім їх місця займають інші пари. 

11. «Розповіді в трійках». Студенти розбиваються по трійкам і протягом 2 хви-

лин розповідають один одному про себе все, що встигнуть. Потім трійки зміню-

ються, і повторюється та ж дія. Після цього група сідає в коло й обговорює те, що 

найбільш запам'яталися факти та історії з життя учасників групи, з якими встиг 

познайомитися. При цьому обов'язково спочатку назвати ім'я і прізвище люди-

ни, про який буде йти мова. 

12. «Подання жестом». Група встає в коло. По черзі кожен учасник виходить у 

центр кола (або на місці) і називає своє ім'я, супроводжуючи його яким-небудь 

жестом або позою. Вибір жесту або пози здійснюється довільно, за бажанням 

гравця. Головне полягає в тому, щоб через цей рух був переданий образ людини, 

що представляється. За допомогою даних жестів учасники висувають групі са-

мих себе, свій характер, свою «візитну картку». Після того, як кожен з гравців 

представив групі своє ім'я, усі члени групи розповідають про те, як вони зрозумі-

ли своїх партнерів по грі. 

13. «Інтерв'ю». Кожен учасник пише на аркуші свої ім'я та прізвище, всі листо-

чки складають у коробку, перемішують, потім всі члени групи виймають по од-

ному листочку. Завдання учасників – взяти інтерв'ю у того, листочок з чиїм 

ім'ям йому дістався. Право вибору запитань залишається за гравцем. Час на ін-

терв'ю однієї людини – 5 хв. Після того, як кожен з учасників взяв інтерв'ю, всі 

сідають кругом і по черзі розповідають про людину, якого опитували. Зміст своєї 

розповіді студент визначає сам: він може розповісти все почуте, а може лише де-

яку інформацію. 
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14. «Передай маркер». Гра виконує одночасно дві функції: знайомство і згурту-

вання. Учасники встають кругом на невеликій відстані один від одного. Ведучий 

бере маркер і кидає його будь-кому з членів групи, той передає далі, при цьому 

обов'язково запам'ятовуючи, від кого отримав(а) і кому передав(а) маркер. Не 

можна передавати маркер людині, що стоїть  поруч і через одного. Ті, хто пере-

дав маркер, схрещують руки на грудях, щоб можна було зрозуміти, в чиїх руках 

маркер ще не побував. Перед тим як кидати маркер, необхідно запитати: «Як те-

бе звуть?», почувши відповідь, назвати по імені і тільки потім кидати. 

Після того як перший круг завершений (не важливо падав маркер при цьому 

чи ні), учасникам ставиться умова, що тепер, зберігаючи траєкторію передачі, 

необхідно кидати маркер так, щоб він ні разу не впав. Якщо це сталося, то коло 

починається спочатку. Час на гру не обмежений. Якщо довго не виходить, то ку-

ратор може допомогти, даючи поради. Наприклад, «Будьте уважніші, коли пере-

даєте маркер», «Не заважайте один одному», «Це ваша спільна справа, і ви по-

винні його зробити обов'язково» і т. п. Якщо завдання з одним маркером викона-

но дуже швидко (з першого або другого разу), то можна додати ще один маркер 

або попросити зробити крок з кола, тим самим ускладнивши завдання.  

Необхідні матеріали: 1 або 2 маркера (можна використовувати ручку, великий 

брелок). 
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15. «Приседалки». Гра одночасно допомагає познайомитися, об'єднатися і 

створити невимушену атмосферу в групі. Група встає кругом. Завдання учасни-

ків: називати по черзі свої імена і присідати. При цьому не можна називати імена 

людей, що стоять поруч і через одного учасника. У разі одночасної вимови імен 

або порушення правил чергування гра починається спочатку. Продовжується до 

тих пір, поки завдання не буде виконано правильно  

16. «Я найбільше люблю». Учасникам пропонується зобразити жестами те, що 

вони найбільше люблять. Це може бути не тільки предмет, але і певна діяльність 

(читання, малювання, заняття спортом тощо), а також люди, тварини. 

17. «Я не вмію». Група сідає колом (так щоб всі один одного бачили) і по черзі 

розповідає про себе, починаючи зі слів: «Я не вмію...». Куратор після висловлю-

вання учасника може задати питання що виникли. Після того, як виступили всі 

студенти, можуть задавати питання всі охочі (тим, до кого вони з'явилися під 

час проведення вправи). Завдання куратора спостерігати і аналізувати виступи. 

Хтось із учасників намагається бути щирим, зізнатися у своїх «невмінях» (які ча-

сто означають, що людина бажає навчитися цього), а хтось постарається показа-

ти себе з кращого боку, не бажаючи розкриватися перед малознайомими людь-

ми (відповідно, висловлення «Я не вмію прати» і «Я не вмію брехати» явно відрі-

зняються по інформаційній навантаженні). Завдання куратора – організувати 

вільний, цікавий діалог. 

18. «Міксер». Ведучий пропонує учасникам пересісти за певною ознакою. Вони 

можуть бути зовнішніми: за кольором очей (нехай пересядуть всі блакитноокі, 

кароокі і т. д.), за формою зачісок (коси, короткі волосся і т. д.), взуття (ті, хто в 

кросівках, чорних черевиках і ін), за кольором одягу (в кого чорні брюки, світлі 

сорочки тощо) або внутрішніми: за якостями характеру (хто вважає себе товари-

ськими, добрими і т. д.), улюбленими порами року, хобі, книги або фільму і т. п.  

19. «Автопортрет».  

1-й варіант: необхідно мати аркуш паперу і олівець. Всім пропонується нама-

лювати свій портрет, але не зовсім звичайний. 

• Замість очей ми малюємо те, на що любимо дивитися. 

• Замість носа - те, що любимо нюхати. 

• На місці губ - те, що ми любимо їсти. 

• На місці вух те, що любимо слухати. 

• Ну, а на голові замість зачіски покажіть ваші думки: ті, які до вас частіше при-

ходять. Після того, як портрети намальовані, кожен представляє свій по колу. 

Вправа допомагає дізнатися смаки і інтереси один одного. 

2-й варіант: намалювати свій автопортрет, але не за зовнішньою подібністю, а 

відобразити риси характеру, звички, здібності і т. д. 
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20. «Паспорт знайомства». Учасник отримує аркуш, на якому написано завдан-

ня. Зразок завдання: Знайдіть (запишіть на аркуші їх імена) як можна більше 

тих, у кого такі ж, як у Вас:  

1. Місяць народження _____________________________________ 

2. Колір очей ___________________________________________ 

3. Місце народження______________________________________ 

4. Розмір взуття_________________________________________ 

5. Улюблена страва______________________________________ 

6. Улюблений твір__________________ 

7. Хобі, захоплення_____________________________________ 

8. Якість, яку найбільше цінуєте в людях___________ 

Учасники повинні самостійно знайти всіх схожих з ними, за якими-небудь па-

раметрами людей (вони можуть ходити, питати з місця, чекати, коли до них пі-

дійдуть, завдання куратора – тільки спостерігати). На це завдання дається від 5 

до 20 хв. в залежності від кількості учасників у групі. Після цього проводиться 

рефлексія. Зразкові питання: «У кого найбільше подібностей з якого-небудь пун-

кту?», «У кого немає збігів з якого-небудь пункту?», «Є схожі за всіма пунктами 

учасники?», «Що було складно при виконанні завдання?». 

21. «Краще в мені». Намалюйте те краще, що є у вас, то, що вам особливо у собі 

подобається. Після закінчення роботи кожен представляє свій малюнок з пояс-

ненням. 

22. «Яким я себе бачу». Учасникам пропонується намалювати картинку на за-

дану тему «Яким я себе бачу?» Це може бути будь-який малюнок: чорно-білий 

або кольоровий, реальний або абстрактний, може бути яка-небудь схема і т. д. 

Час - близько 10 хвилин. 

23. «Особистий герб і девіз». Учасникам пропонується намалювати свій герб і 

заповнити поле герба відповідними символами, найбільш точно виражають сут-

ність людини. Саме поле герба також можна зафарбовувати «підходящими» ко-

льорами. На стрічці пропонується написати фразу, яка могла б служити особис-

тим девізом. Це може бути як відомий вислів чи строфа, так і фраза, придумана 

самим учасником. Час виконання завдання 5-10 хвилин. 

24. «Психологічний портрет».  

1-й варіант: складіть свій психологічний портрет (10-12 якостей). Не вказуйте 

зовнішніх якостей, опишіть риси свого характеру, звички, особливості і предста-

вте його групі; 

2-й варіант: ведучий збирає листочки з описом себе і зачитує, а всі учасники 

визначають, хто це. 
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25. «Знайомство з сусідом». Після представлення в колі один стілець приби-

рається і людина, що сидить на ньому стає ведучим у грі. Він підходить до будь-

якого члена групи і просить його уявити сусідів. Назвати їх імена, їх інтереси, 

особливості характеру та спробувати знайти подібні захоплення або риси харак-

теру у інших членів групи. Потім всім пропонується встати і помінятися місцями. 

Кому не вистачило місця, він залишається в центрі кола і виконує роль ведучого. 

Так можна виконати 4-5 разів. Вправу можна проводити в колі по черзі. Гра спри-

яє кращому запам'ятовуванню учасників в групі і швидкому знайомству. 

26. «Асоціації-2». Мета: розкріпачення учасників групи, більш повне пізнан-

ня себе в очах групи.  

1-й варіант: ведучий виходить за двері. Учасники, які залишилися в кімнаті 

домовляються між собою, кого з присутніх учасників тренінгу вони задумують. 

Ведучий входить і починає запитувати: «якби ця людина була деревом, то 

яким?» Той, до кого він звернувся, відповідає йому, маючи на увазі загаданого, 

описує його, висловлює свою думку за допомогою асоціації. Питання можуть бу-

ти самими різними. Єдина умова полягає в тому, що вони повинні створюватися 

опосередковано, в описовій формі: «якби ця людина була будинком, картиною, 

погодою, квіткою, їжею, видом транспорту і т. п.» Коли у ведучого виникає від-

чуття, що він знає, кого загадали, він може вгадувати до трьох разів. Якщо він не 

вгадав, йому про це говорять. Потім виходить наступний ведучий. 

 

 

Наталія Запішна, керівник творчого об’єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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Творчі здібності є серцеви-

ною інтелекту. І все ж спроба 

дати визначення творчості 

подібна спробі взяти й утри-

мати пальцями краплю рту-

ті. Як тільки вам здасться, 

що ви нарешті схопили її, во-

на розсипається на безліч 

дрібних крапель, і вони роз-

бігаються в різних напрям-

ках. 

       Чи повинна ідея бути аб-

солютно новою, щоб вважа-

тися творчою? Чи є артис-

тизм або естетична насолода необхідною умовою творчості? Чи може творчість 

стати результатом детальної методичної роботи? Чи завжди творчість супрово-

джується натхненням, іскрою осяяння, відчуттям, що ідея прийшла раптово, не-

відомо звідки? 

      Багато психологів вважають, що творчість є всього лише новаторським підхо-

дом до вирішення завдання. З цієї точки зору в творчому мисленні немає нічого 

екстраординарного. Воно реалізується як наслідок методичних роздумів. Інші 

психологи вважають, що творчість - процес неприборканий, некерований, що су-

проводжується раптовими спалахами осяяння. З цієї точки зору творчість таєм-

нича і непередбачувана. Обидва підходи містять частку правди. 

       “Творчість” мається на увазі, що ви самі створюєте якусь ідею, а не запозичу-

єте її у когось. Ви самі спостерігаєте процес народження ідеї в вашому мозку. Це 

може статися в результаті наполегливих спроб вирішити задачу, наприклад, як 

наслідок застосування послідовності добре обдуманих кроків при роботі над 

проектом, або це може статися як за помахом чарівної палички, коли натхнення 

несподівано знаходить вас без всякого видимого зусилля з вашого боку. 

       У запропонованій вище вправі ви могли б зробити все що завгодно - встати 

на голову, видати клич Тарзана, заспівати пісню, вибити ритм пальцями, поду-

мати про квантову фізику. Мета цієї вправи полягає не в тому, щоб ви кинулися в 

творчий прорив, скоріше, воно повинно змусити подумати про те, що ж означає 

для вас творчість.  

Напрямок «Креатив» 

Тренування розуму. 
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Творчий підхід може проявитися де завгодно: у вирішенні проблеми, в новій 

ідеї, в задоволенні функціональної потреби. Однак акт творчості може зовсім і 

не служити практичним цілям, а заповнювати емоційні або естетичні потреби. У 

чому б не проявилась творчість - в проектуванні моста, створенні нового рецеп-

та, розписуванні стелі Сікстинської капели, складанні автобіографії, - для ство-

рення нового твору потрібно старанність і майстерність. Як сказав психолог Аб-

рахам Маслоу: "У першокласному супі – набагато більше мистецтва, ніж у друго-

сортному  живописі". 

Творчий процес можна розділити на дві фази: дослідницьку і прикладну. У до-

слідницькій фазі ви генеруєте нові ідеї і маніпулюєте ними. Ви поєднуєте незв'я-

зані до цієї пори матерії, створюєте нові відносини, шукаєте незвичайні образи. 

Ви пускаєте в хід уяву, обігруєте несподівані варіанти, порушуєте правила, даю-

чи можливість ідеям відкладатися в глибині вашої свідомості. 

       У прикладній фазі ви оцінюєте і впроваджуєте свої ідеї. Ви дивитесь, наскі-

льки ідея застосовна, чи відповідає вона вашим вимогам. А потім ви втілюєте 

ідею в дію, переводячи її з площини "що буде якщо" в площину "що є". Обидві фа-

зи доповнюють одна одну. У фазі генерації ви мислите широко, в прикладній - 

вужче. 

       У творчому мисленні, як і в стрибках у висоту, дуже важлива синхронізація. 

Якщо в фазі досліджень ви будете практичним, холодним і логічним, то швидше 

за все ви зосередитеся на обмеженнях, а не на можливостях. І навпаки, якщо ви 

станете вільно імпровізувати в прикладній фазі, то вам навряд чи вдасться вті-

лити свою ідею в життя. А може статися, що ви так і не побачите підстерігаючих 

вас пасток до тих пір, поки не стане занадто пізно. Пам'ятайте, в яких випадках 

потрібно концентрувати всю свою увагу, а коли можна відчути себе вільніше. 

Вправа.  Що це таке? 

 У більшості випадків наші роздуми спрямовані на те, 

щоб отримати одну-єдину правильну відповідь. При 

такому підході ( "єдине правильне рішення"), який 

впроваджується в нас іспитами, тестами і вікторина-

ми, ми звикаємо мислити блоками: "так-ні", "чорне-

біле", "правильно-неправильно".  

       Наслідком подібного стилю мислення є те, що при 

пошуку нових ідей ми нерідко зупиняємося на пер-

шій  ж відповіді, що задовольняє умові, і не намагає-

мося рушити далі. Перше рішення, навіть якщо воно і 

не є найкращим, часто блокує наше прагнення продовжити пошук. Ми втрачає-

мо можливість знайти краще рішення.  
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Наприклад, дивлячись на малюнок, ви можете сказати, що це дві окружності, і 

на тому зупинитися. А можна ще подумати і уявити, що це - яєчня, рулон туалет-

ного паперу (вид зверху), сомбреро (вид знизу), очі альбіноса, орбіти Меркурія і 

Венери, цоколь лампочки і так далі. 

       Так що, якщо ви вирішили що-небудь створити, не припиняйте пошук. Не 

виключено, звичайно, що дев'ятнадцять із двадцяти придуманих вами ідей мож-

на буде спокійно відправити на смітник, але пам'ятайте про те, що Томас Едісон 

знайшов більше двох тисяч способів виготовлення лампи розжарювання. Якщо 

ви продовжите пошук, може бути, ви знайдете краще рішення. 

ПОРАДА. 

Не зупиняйтеся на першій же ідеї. Продовжуйте шукати. 

Вправа.  Що вийде, якщо з'єднати лампочку з ручкою? 

       Багато творчих осяянь приходять саме тоді, коли людина намагається по-

єднати дві очевидно різнорідні ідеї і на їх основі утворити щось радикально но-

ве. Йоганн Гутенберг об'єднав ідеї пресів для винограду і для карбування монет 

і створив переносний друкарський верстат. Вільям Гарвей знайшов аналогію 

між насосом і серцем людини і розробив сучасну теорію кровообігу. Брати Райт 

встановили зв'язок між крилом птиці, велосипедом і двигуном внутрішнього 

згоряння і першим насолодився керованим польотом. 

      У запропонованій вам вправі можна знайти кілька зв'язків. Наприклад, по-

думати про ручку з вбудованим джерелом світла для писання в темряві або уя-

вити собі спеціальну ручку, яка пише на склі лампи так, щоб можна було проек-

тувати різноманітні красиві візерунки. Можна уявити собі ручку, яка угвинчу-

ється в цоколь для заправки. Які ще зв'язки ви зумієте знайти?  

       Дуже цікаво спостерігати за процесом встановлення цих зв'язків у вашій 

свідомості. Ось ви ще шукаєте, а в наступний момент - вже знайшли ідею. Що ж 

сталося між цими двома подіями? Ви пережили момент "Ага!". Це "Ага!", яке ви 

відчуваєте, знайшовши нову ідею, подібно до того "Ого!", яке ви переживаєте, 

виявивши щось цікаве. І те, і інше відбувається спонтанно.  

ПОРАДА. 

Шукайте те, що може бути пов'язано з вашою ідеєю. 

 

 Метафори і порівняння 

 

Необхідно найбільше вміння, щоб бути майстром метафор.  

(Аристотель, філософ ).    
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  Вправа. 

Вивчіть наведені нижче порівняння і поясніть, чому вони мають право. 

Творчість подібна приготування торта. 

Творчість подібна падінню в бруд. 

Творчість подібна любові. 

Творчість подібна лагодження протіканню крана. 

Творчість подібна заточування сокири.      

 Ще один хороший спосіб створення зв'язків полягає в умілому застосуванні 

порівнянь і метафор. Порівняння і метафори об'єднують речі між собою, встано-

влюють їх схожість. Порівняння розпізнаються легше, тому що вони містять 

ключові слова "як" або "подібно". Проте наша мова начинена метафорами. У сті-

льців і крісел є ніжки та ручки, у пилки є зуби, у загадок - ключі, думки бувають 

ясними, комп'ютерні програми - дружніми. 

       Метафори і порівняння можуть повести вашу думку в новому напрямку. 

Якщо ви подумаєте про творчість як про приготування торта, то, можливо, вам в 

голову прийде думка, що ідеї потрібно змішувати в певних пропорціях, що слід 

дати їм час відстоятися і піднятися, і про те, що випікати їх необхідно при фіксо-

ваній температурі. 

   Робіть в розумі замітку щоразу, коли натрапляєте на метафору або порівнян-

ня. Вишукуйте їх в бесідах, телевізійних програмах, фільмах, книгах і статтях. За-

питайте себе, чи є в них сенс. Зачіпають вони розум, серце, почуття? Коли насту-

пного разу вам потрібно виробити новий підхід, спробуйте уявити свою ідею ме-

тафорично.  

Розвиток метафоричного мислення. 

   Заповніть прогалини в порівняннях і метафорах. 

Вода для корабля те саме, що ... для бізнесу. 

Квітка викликає радість, так само як ... гнів. 

Кран для ... то ж, що ... для свободи.                                                                                                  

Мій будинок - це …                                                   Влада - це ...                                                                         

Моя робота - це …                                                      Ідеали - це ... 

Мій чоловік - це …                                                     Успіх - це ... 

Занепокоєння - це …                                                 Роздуми - це ... 

Правда - це …                                                                Щастя — це ... 

    Любов - це … 

    Життя  - це ... 

 

Займіться синтезом! 

 
Олена Кравчук, методист Донецького обласного 

дитячо-молодіжного центру. 
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