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Новизна, інформаційна насиченість, зростання темпів життя стали основними рисами
культури ХХІ століття. Життя сучасної людини це – безперервний процес адаптації до
нових соціокультурних реалій. Динамізм соціальної реальності вносить у життя людини
моменти невизначеності та напруження, і тим самим, впливає на стан її фізичного та
психічного здоров’я.

Особливої уваги, з огляду означеної ситуації, потребують діти та молодь, які особливо
гостро відчувають негативні прояви соціокультурного розвитку. Турбота про здоров’я
дітей є одним із основних показників ставлення держави до проблем підростаючого
покоління. Серед пріоритетних завдань державної молодіжної політики – створення умов
для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку кожної дитини. У житті людини
рекреаційний період відіграє значну роль. Саме протягом цього періоду суб`єкт має
можливість не тільки відпочити, набратися сил, оздоровитися, а й одержати нові
стимули та настанови для свого саморозвитку.

Дитячі оздоровчі заклади є структурною складовою системи позашкільної освіти, які
покликані забезпечити відновлення працездатності та сприяти розвитку дитини. В
умовах сучасної соціокультурної ситуації система дитячого відпочинку потребує
реформування. Традиційні для дитячих центрів форми роботи потребують модернізації за
рахунок впровадження інноваційних оздоровчих технологій.

У сучасних дитячих оздоровчих закладах значна увага приділяється підвищенню рівня
стресостійкості дитини, формуванню адаптативної здатності особистості, що
дозволить зменшити наслідки негативного впливу агресивного середовища на молоде
покоління.

Дитячий центр "Молода гвардія" – це рекреаційний заклад, метою діяльності якого є - оздоровлення, відпочинок та розвиток
підростаючого покоління.

Історія УДЦ "Молода гвардія" починається з 1924 року. У 1924 році за рішенням Одеського губкому комсомолу на місці
маєтку статського радника Ф.П. Лузанова був організований один з перших на Україні та перший в Одесі піонерський табір
"Комуна юних піонерів у Лузанівці". У 1928 р. піонерський табір був реорганізований у піонерський табір санаторного типу.

1935 р. – на базі піонерського табору створений республіканський дитячий санаторій "Український Артек".
1956 р. – за рішенням Ради міністрів УРСР санаторій "Український Артек" стає республіканським піонерським табором і

йому надається ім’я "Молода гвардія".
1960 р. – Республіканський піонерський табір "Молода гвардія" з відання Міністерства охорони здоров’я УРСР переходить у

відання ЦК ЛКСМ України.
1990 р. – ЦК ЛКСМ України передає Республіканський піонерський табір Всеукраїнській дитячій громадській організації –

Спілці піонерських організацій України.
1992 р. – Піонерський табір отримує назву Дитячий центр "Молода гвардія".
З 2006 р. – Дитячий центр переходить у підпорядкування Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і стає державним

підприємством "Український дитячий центр " Молода гвардія".
Сьогодні "Молода гвардія" приймає дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки – дітей-сиріт, дітей

позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей потерпілих від наслідків
Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з
багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників
навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також дітей працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

З початку 2011 року дитячий центр вже прийняв на відпочинок та оздоровлення 8839 дітей. З них за путівками Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту – 8377 дітей, за путівками УДЦ "Молода гвардія" - 462 дитини. На останні дві зміни
сезону 2011 року заплановано оздоровити ще 1600 дітей.

Відповідно до вимог сучасного дитячого відпочинку "Молода гвардія" забезпечує організацію дозвілля з дотриманням періоду
активного та пасивного відпочинку, раціональне харчування та надає послуги в сфері оздоровлення.

У центрі сформовано єдиний науково – обґрунтований комплекс соціальних, педагогічних та психологічних заходів
спрямованих на створення гуманістичного середовища, яке сприяє відновленню фізичних і духовних сил дитини. Теоретичним
підґрунтям оздоровчо-освітньої системи центру є засади Гуманістичної парадигми освіти:

- орієнтація на індивідуальну неповторність кожної дитини;
- розвиток індивідуальних здібностей дитини, урахування її природної індивідуальності;
- надання дітям ініціативи у пізнавальній діяльності, створення емоційно стимулюючого навчального середовища;
- впровадження інтерактивних освітніх технологій.
УДЦ " Молода гвардія" розвивається. Пріоритети розвитку центру пов’язані з впровадженням і реалізацією інноваційних

соціальних, педагогічних та психологічних проектів, які забезпечать якісно новий рівень організації дитячого оздоровлення та
відпочинку.
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