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Сидорович Єгор Сергійович  

Григораш Олена Василівна 

 

МОЛОДІЖНИЙ ТАБІР ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ЯК 

ОБ’ЄКТ РАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЇ  

 

Сьогодні існує ряд проблем, які пов’язані з високою вартістю 

енергоресурсів і будівельних матеріалів, що призводить до складностей з 

пошуком джерела фінансування для малодохідний напрямків туризму. Мова 

йде про значні фінансові капіталовкладення у розширення й будівництво 

соціальних об’єктів розміщення для відпочинку широких верств населення. В 

той же час оздоровлення молоді в літній період, тим більше маючи в області 

такий потенціал туристсько-рекреаційних ресурсів, повинен бути одним із 

пріоритетних напрямків в туристичній галузі регіону.  

Виходячи з фінансових, матеріальних і енергетичних витрат на 

утримання «капітальних» об’єктів в осінньо-зимовий період, досить 

ефективним може бути використання туристичних систем. Пропонується новий 

інноваційний напрямок в туристичній галузі, заснований на раціональному 

використанні ресурсів і капіталовкладень на прикладі проекту молодіжного 

екологічного оздоровчого наметового табору на засадах раціональної інновації. 

Це дозволить підприємствам-інвесторам мати відповідний прибуток, не 

вкладаючи значних коштів, а споживачам дасть можливість за значно нижчу 

вартість путівки відправити на оздоровлення своїх дітей, що набуває 

надзвичайної актуальності у період значного зниження платоспроможності 

населення України. 

Головними принципами реалізації проекту є раціональне використання 

витрат на здійснення діяльності, зберігаючи високу якість надання туристичних 

послуг. Отже, функціонування молодіжного оздоровчого табору необхідно 

розглядати в декількох напрямках: 
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1 напрямок – місце розташування. Відомо, що одним із найголовніших 

сегментів у виборі оздоровлення і відпочинку є територія розташування 

(комфортність клімату, зелена зона, водоймища тощо). Тому місцем можливого 

розташування молодіжного оздоровчого табору може бути територія на околиці 

села Геройського Голопристанського району Херсонської області, на березі 

Дніпровського лиману, поблизу озер піщаної Кінбурнської коси (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема розташування молодіжного оздоровчого табору  

села Геройське Херсонської області 

 

2 напрямок – форма об’єктів розміщення. Одними з найбільш витратних 

статей діяльності, пов’язаної з наданням послуг оздоровлення і відпочинку -  

це: 

- основні фонди (капітальні будівлі) і відповідно їх ремонт, утримання, 

опалення в зимовий період тощо; 

- заробітна плата персоналу, враховуючи періоди не завантаженості 

відвідувачами – будівельники, ремонтні бригади, сторожі, спеціалісти з 

опалювального обладнання тощо. 

 Враховуючи те, що основна маса витрат випадає на осінньо-зимовий 

період, коли послуги не надаються через відсутність споживачів, істотним 

напрямком зменшення цих витрат та раціонального використання фінансів є 
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можливість перевезення тимчасових споруд після закінчення сезону 

відпочинку. Ця складова забезпечить зменшення вартості путівки до 45% у 

порівнянні з стандартними умовами розміщення і не завжди якісними 

послугами. 

Відповідно до Державних санітарних норм та правил влаштування, 

утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2012  № 89, 

базові літні табори можуть бути обладнані аналогічними військовим 

наметовими модулям. Ці намети є досить мобільними, простими у монтажному 

технологічному процесі та комфортні для розміщення [1]. 

3 напрямок – комфортність розміщення. Площа таких наметів має бути  

не менше ніж 3 м
2 

на одного проживаючого, які мають засітчені клапани-вікна. 

В наметах на дерев’яні настили, які розміщені не менше ніж  на 0,2 м від 

поверхні землі, встановлюються комфортабельні ліжка, шафи тощо. Кількість 

наметів повинна відповідати всім призначенням (медичний пункт, кухня, 

їдальня тощо). 

4 напрямок – забезпечення харчуванням. Передбачено п’ятиразове на 

день харчування в їдальнях-наметах польових кухонь зі спеціальним 

обладнанням (холодильні камери, кухонне приладдя тощо) з неухильним 

дотриманням технологічних процесів приготування якісної їжі майстрами 

високої кваліфікації. 

5 напрямок – медичне та санітарно-гігієнічне забезпечення. 

Передбачається цілодобова діяльність медичного пункту, забезпеченого 

необхідними лікарськими засобами, а також планується встановлення 

спеціальних мобільних, достатньо-функціональних і швидко-монтажних 

наметів та душовими з гарячою та холодною водою у кількості згідно 

затверджених санітарно-гігієнічних норм щодо «Улаштування, утримання і 

організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» [2]. 

6 напрямок – виховання, оздоровлення та відпочинок. Застосовуючи 
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вітчизняний та зарубіжний досвід туристично-виховного спрямування, 

передбачається, що в таборі будуть застосовуватися заходи і знаряддя 

культурно-спортивного призначення, що можливо здійснювати у природному 

середовищі, не витрачаючи кошти на обладнання стаціонарних споруд. 

Також, враховуючи те, що історія села Геройське тісно пов’язана із 

Запорізькою Січчю, адже запорізькі козаки приходили добувати сіль та 

рибалити на цій території (рис. 2), у таборі заплановано проведення 

різнопланових пізнавально-виховних та розважальних заходів.  

 

 

Рис. 2. Солоні озера села Геройське [3] 

 

Відмітимо, що культурно-історичні та природні туристичні об’єкти, які 

знаходяться на території села матимуть неабиякий інтерес для молоді, що 

сприятиме як національно-патріотичному, естетичному, культурологічному та 

природоохоронному вихованню особистості.  

Таким чином, проект молодіжного оздоровчого табору на основі 

раціональних інновацій є економічно вигідним та оптимальним напрямком 

поєднання низько-витратних капіталовкладень, якісних туристських послуг та 

використання наявних природних ресурсів для реалізації повноцінного 
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оздоровлення й відпочинку. 
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