
Державне підприємство України 
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«С6І-» (, <Л 2017 р. № Структурні підрозділи обласних, 

Київської міської держадміністрацій 

до компетенції яких відносяться 

питання організації оздоровлення та 

відпочинку дітей 

За результатами короткотермінового семінару «Забезпечення державного 

контролю за функціонуванням і збереженням мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку», який проводився 1-2 лютого 2017 року на базі 

Центру підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства 

соціальної політики України, повідомляємо про наступне. 

Міжнародний дитячий центр «Артек» в рамках підготовки до проведення 

оздоровчої кампанії 2017 року здійснює підбір педагогів-вихователів для 

роботи з дітьми, які будуть оздоровлюватися в дитячому центрі у поточному 

році. 

Заявка кандидата педагога-вихователя подається у формі класичного 

резюме. Обов'язкові розділи заявки: 

• Особиста інформація (ПІБ, адреса, телефон, е-шаіі, інші види зв'язку); 

• Дата народження; 

• Есе про себе (не більше 1/2 сторінки, кегель 14); 

• Досвід роботи; 

• Освіта; 

• Вміння і навички; 

• Соціальні вміння і навички, організаторські здібності; 

• Комп'ютерні навички та знання; 

• Рекомендації (хто може рекомендувати на відповідну посаду, із 

зазначенням координат для зв'язку); 

• Додаткова інформація (посилання на публікації, роботи, інші 

матеріали, що мають розкрити особистісні якості, зазначені здібності і 

навички). 



Кваліфікаційні вимоги педагога-вихователя (вожатого) - спеціальна 

педагогічна освіта або проходження спеціального курсу педагогічної 

підготовки, досвід практичної роботи з дітьми і підлітками. 

Ключові компетенції педагога-вихователя (вожатого): 

• Уявлення про психолого-педагогічні і фізіологічні особливості 

розвитку дітей віком 7-17 років; 

• Організація життєдіяльності групи 20-25 дітей (молодшого, середнього 

і старшого шкільного віку) в умовах цілодобового функціонування; 

• Знання санітарно-гігієнічних правил і норм, правил дій у надзвичайних 

ситуаціях, надання першої медичної допомоги; 

• Базові знання про Україну, засади національно-патріотичного 

виховання дітей, володіння освітніми, інформаційними, культурно-

мистецькими технологіями для організації роботи в цьому контексті; 

• Уявлення про логіку і закономірності розвитку тимчасового дитячого 

колективу; 

• Вміння проектувати розвиток дитячого колективу, перспективу 

діяльності малої групи дітей (товариства), поточного планування і аналізу 

результатів діяльності (власної і групової), раціонально розподіляти обов'язки 

між дітьми (іншими вожатими), використовувати систему самоврядування 

(спільного врядування) дітей, стимулювання ініціативи та створення 

можливостей для досягнення індивідуальних і колективних результатів; 

• Володіння методиками культурно-дозвілевої, ігрової діяльності; 

• Емпатія, толерантність, креативність; 

• Володіння навичками вербального і невербального спілкування, 

грамотною мовою (українською, російською, англійською та інш.), вміння 

вести розмову та дискусію, мотивувати і захищати власні рішення, взаємодіяти 

з дітьми і колегами; 

• Знання і навички в певних царинах науки, культури, мистецтва, досвід 

в реалізації власних ініціатив; 

• Вміння піклуватися про власне здоров'я, володіння навичками 

здорового способу життя; 

• Структурування інформації, вміння її узагальнювати та архівувати. 

Просимо поширити відповідну інформацію серед вищих навчальних 

закладів педагогічного спрямування. 

Інформацію про кандидатур до роботи з дітьми прохання надавати 

керівнику Служби дитячих співдружностей Крижанівській Ірині Григорівна на 

е-таіі: іпГо@аі!ек.иа; Ігіпак57@икг.пе1. 

Контактний телефон: 067-294-87-77. 

Генеральний директор 

ДПУ «МДЦ «Артек» С. Капустін 


