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4.35. Специфіка професійної підготовки студентів  
до літньої педагогічної діяльності   

 
Коц С.М., Коц В.П. 

 
Сьогодні активно вивчається проблема професійної підготовки та 

навчання майбутніх вожатих [1; 2; 3; 8]. Висвітлюється досвід організації 
підготовки кадрів педагогічного колективу дитячого оздоровчого табору  
[2; 3; 4; 8]. Розглядається також досвід організації роботи педагогічного 
колективу дитячих таборів відпочинку. Аналізуються умови ефективної 
професійної діяльності педагога-організатора (вожатого) літнього 
табору. 

Проблема професійної підготовки й навчання майбутніх вожатих 
зумовлена різними причинами. Останнім часом це пов‘язано із 
скороченням кількості літніх таборів та змінами в їх роботі, по-перше, а, 
по друге, неможливістю поєднання того факту, що на процес навчення 
кадрів відведено недостатньо часу, а навчити необхідно багатьом 
«премудростям», по-третє, проблема професійної підготовки та 
навчання майбутніх вожатих обумовлена й негативними змінами в 
суспільстві на духовному рівні. 

Дослідження показників фізіологічних систем організму дітей  
різного віку  вказує на появу в дітей різного роду порушень фізичного 
стану, наявність психічної напруги, підвищеної тривожності, стресового 
стану [4; 5; 6; 7; 12].  

Згідно з результатами досліджень, більшість досліджуваних має 
напруження адаптаційних механізмів, при яких достатні функціональні 
можливості забезпечуються внаслідок мобілізації функціональних 
резервів. Засвідчується, що найменше дітей із задовільною адаптацією 
та достатніми функціональними можливостями в групі старшого 
шкільного віку [5]. 

Серед умов ефективної професійної діяльності педагога-
організатора (вожатого) літнього табору маємо: рівень розвитку 
професійно значущих умінь та навичок; рівень розвитку професійно 
значущих якостей; психологічні особливості та знання власних 
психологічних особливостей. 

Навіть за одну зміну перебування дитини в умовах табору можливо 
вплинути  на становлення особистості, формування її фізичного та 
психічного стану. 

Це досягається завдяки тому, що різноманітна, багатогранна 
сутність життя в таборі мимоволі  вирішує оздоровче, освітнє та виховне 
завдання педагогіки. 

Виконання цих завдань нагадує процес нанизування намистинок у 
єдине цілісне намисто. Якщо одна намистинка загубилась, то все 
намисто буде деформовано.  
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Треба розуміти, що дитина весь час пізнає щось нове. Саме завдяки 
професійній роботі вожатого вона (часто з азів) набуває в таборі різних 
гігієнічних навичок, уміння жити в колективі,  спілкуватися з природою, 
виступати на сцені, користуватися мікрофоном, вивчати багато слів, 
девізів, кричалок, пісень, акторських  ролей, навичок образотворчого 
мистецтва –це все і є базовими компонентами поведінки дитини, її 
повсякденного життя. 

Педагог повинен засвоїти і враховувати, що колективна творчість 
дисциплінує,  дух змагання виховує патріотизм. Усе, що виконує дитина, 
повинно бути посильне, обов‘язково вожатий педагог має це відзначити, 
інакше вона втрачає зацікавленість. Більшість часу треба проводити на 
свіжому повітрі, максимально використовуючи природні фактори, вести 
активний спосіб життя. Всі заходи повинні задовольняти потребу 
дитячого організму в руховій активності, яка сьогодні зветься «новим» 
модним  словом  кінезіофілія (несвідомі рухи, які захищають дитину від 
наслідків гіподинамії).  Рухова активність дитини виправдана 
функціональною потребою організму в енерговитратах. 

У народі  є думка: «Що закладено в дитинстві, те людина  й 
отримує в дорослому віці».  

Саме в дитячому оздоровчому таборі надається можливість 
виняткова можливість займатися різноманітними видами творчої, 
рухливої, інтелектуальної діяльності. 

Реалізація кінезіофілії в молодшому дошкільному віці стимулює 
прагнення старшокласників до здорового способу життя. 

Не має значення чим дитина буде займатися: танцями або 
спортом, співом або малюванням, рукоділлям або театром, головне, що 
вона зайнята та вміє раціонально розподіляти та використовувати свій 
час.  

Досвід старшого покоління не повинен втрачатися, має 
залишитися спадок, а  молодь сама визначиться, що їй використовувати, 
а що ні. 

Майбутнє наших дітей у ситуації, що склалася, викликає 
занепокоєння. У дитячих оздоровчих таборах педагогічний колектив 
впливає  на дитину щодо її оздоровлення, освіти і виховання, а, отже, 
має змогу сприяти і сприяє формуванню генофонду нації України. 

Вожатий має володіти різними прийомами, методами і формами 
впливу. 

Ефективність виховного процесу та організація оздоровчого 
відпочинку дітей безпосередньо залежить від професійних якостей та 
особистих якостей педагогів вожатих. 

На жаль, дорослі проходять професійну підготовку на 
короткотермінових  курсах. Програма такої підготовки багато 
передбачає, але діти з усією своєю індивідуальністю, різним ступенем 
інтелекту, виховання, психоемоційного та фізичного стану вносять 
непередбачувані корективи в планування і задуми дорослих. 
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І все ж правило, виведене досвідом, працює: чим дитина буде 
займатися – не має істотного значення, головне, щоб ці заняття були 
корисні, як для душі, так і для тіла.  

Із позиції науковості: педагог-організатор (вожатий) літнього 
табору повинен мати високий рівень емоційного інтелекту. Емоційний 
інтелект – здатність людини розпізнавати емоції, розуміти наміри, 
мотивацію й бажання інших людей та свої власні, а також здатність 
керувати своїми емоціями та емоціями інших людей з метою вирішення 
практичних завдань, зокрема добре розуміння емоцій іншої людини. 
Розуміння емоцій іншої людини сприяє процесу спілкування між 
людьми. Це дозволяє правильно візуально  спостерігати за емоційним 
станом іншої людини, вчасно вживати заходів з регулювання його стану.  
Навичка розуміння емоцій підопічних та колег, і, звичайно, батьків 
містить і вміння прогнозувати події. Це дає розуміння того, як ваші 
слова або дії можуть вплинути на емоційний стан дитини та як 
здійснювати позитивний вплив. Високий рівень розпізнання емоцій 
обумовлює низьку тривожність, уникнення конфліктів, стресів. 

Така особливість у осіб, як високий рівень соціально-
комунікативної незграбності пояснюється комунікативною ригідністю, 
при якій можуть виникати проблеми зі взаємодією з різними людьми. 
Невпевненість у собі, у співрозмовнику, невміння підтримати розмову, 
скутість у спілкуванні; боязнь за своє майбутнє та підвищений рівень 
тривоги при соціально-комунікативній незграбності потребує роботи 
над собою, набуття знань для особистісного росту, саморозвитку.  

З огляду на це особливого значення набуває питання мотивації до 
особистісного росту, підвищення емоційного інтелекту – необхідної 
складової професійної компетентності  педагогів. Саме самомотивація є 
найважливішим етапом на шляху до саморозвитку та особистої 
ефективності. Не завжди є поряд люди, які спонукають нас до дій. 
Людина здатна зробити себе сама, знайти підхід до себе, вивчити свої 
сильні і слабкі сторони і навчитися в будь-якій ситуації мотивувати себе 
рухатися вперед, досягати нових вершин, досягати поставлених цілей.  

Проблема набуття необхідних якостей педагогами-вожатими чи їх 
наявності є актуальною. Емоційно-вольові якості мають першочергове 
значення для педагога-вожатого, зокрема самовладання, терпіння, 
витримка, наполегливість, рішучість, емоційна врівноваженість, , 
впевненість, справедливість. Надзвичайно важливою якістю вожатого є 
відповідальність. 

Вожатий має розвинути в собі обов‘язкову якість – вміння 
емоційно, цікаво розповідати, активізувати уяву дітей, щоб діти не лише 
зрозуміли, а й уявити. 

Треба мати завжди тему для розмови з дітьми, знати, чим їх 
захопити, розповідати щось нове, цікаве, тобто  мати високий рівень 
інформованості, начитаності. 
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 Діти не терплять фальші, брехні, несправедливості. Саме тому 
найважливіше для педагога – це наявність високого рівня духовності, 
тобто дотримання морально-етичних і духовних принципів життя та 
спілкування. Духовність – це розумна думка, весела вдача, доброта, 
щире серце. Це вміння бачити прекрасне в довкіллі і в собі, це норма 
поведінки, вчинки, вибір життєвого шляху. 

Життя дитини характеризується ріновагою і психічним здоров‘ям, 
якщо його наповнити музикою, іграми, танцями, захопленнями 
протягом як доби, від підйому і до відбою, так і всієї зміни – від першого 
дня заїзду до останнього дня від‘їзду з дитячого позаміського 
оздоровчого табору. 

Через активізацію емоційно-чуттєвої сфери дітей, через засвоєння  
засобів  впливу на особистість, педагог-організатор (вожатий) літнього 
табору досягає поставлених завдань.  

Обов‘язковою в ДОТ є робота, спрямована на профілактику 
виникнення різних захворювань, оздоровчий ефект, а це потребує 
високого рівня обізнаності від педагогів-вожатих [9]. Вожатий є 
організатором оздоровчо-фізкультурної роботи, поєднуючи рухову 
активність із використанням музики, танців, повітря, ландшафту [2; 10; 
11]. 

Отже, при підготовці до роботи у дитячому оздоровчому таборі 
студентам необхідно засвоїти якомога більше методів, якими можна 
досить коректно і, водночас, ефективно вплинути на емоційний стан 
дітей та підлітків. Якісно підвищує рівень ефективності діяльності 
педагога-організатора (вожатого) літнього табору знання прийомів, 
спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної та емоційно-
чуттєвої сфери дітей.  
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