
289 
 
 

розвинутими країнами, 24 % – країнами, що розвиваються та країнами з перехідною 

економiкою i 1 % – міжнародними організаціями [2]. 

Отже, світовий ринок послуг, є вагомим компонентом міжнародних торговельних 

відносин, оскільки набирає значних обертів останнім часом. Все це викликає не тільки 

наукові та практичний інтерес до проблем розвитку світового ринку послуг, але забезпечує 

вирішення питань раціонального використання її переваг країнами світу.  
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Статут приватного акціонерного товариства «Дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Салют» (далі – ДЗОВ «Салют»), затверджений загальними зборами акціонерів 

05 квітня 2016 року визначає спрямованість діяльності через перелік її основних напрямів: 

- організація послуг з оздоровлення, відпочинку, розвитку та дозвілля дітей; 

- надання українським й іноземним громадянам усього комплексу робіт і послуг, 

пов’язаних з  організацією відпочинку, туризму й дозвілля на території України; 

- організація з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами 

розважальних програм, спортивних змагань, та інших заходів на комерційній основі, 

спрямованих на проведення культурного дозвілля дорослих та дітей; 

- продаж путівок українським та іноземним громадянам; 

- організація послуг громадського харчування, у тому числі харчування дітей. 

Матеріально-технічно база ДЗОВ «Салют» складається з трьох двоповерхових 

спальних корпусів. Діти розміщуються у кімнатах на 4-5 осіб. Туалетні та душові кімнати 

для дівчат та хлопчиків розташовуються на кожному поверсі. 

Їдальня ДЗОВ «Салют» розташована в окремій споруді, площею 300 кв. метрів на 200 

посадкових місць. 

Актова зала розташована в окремій споруді, вміщує 350 посадкових місць. Має сцену зі 

звуковим та анімаційним обладнанням.  

Пляж, де діти проводять багато часу, обладнаний великими навісами від сонця і 

кабінками для перевдягання. Біля входу на пісочний берег знаходиться літній душ. 

Незважаючи на те, що табір розташований біля моря, має субтропічний клімат, що 

характеризується досить високою температурою, його територію прикрашають різні зелені 

насадження: дерева, декоративні чагарники і літні квіти. 

ДЗОВ «Салют» працює 4 зміни, тривалість однієї зміни 19 днів. Я Шибаєва Олександра 

працюю в ДЗОВ «Салют» протягом останніх 2 років з 2018 року. На посадах: стажер, вожата, 

вихователь. Як правило вихователь проживає в окремій кімнаті з усіма зручностями, яка 

знаходиться на одному поверсі із загоном 

У відповідності до Статуту ДЗОВ «Салют», основним напрямом його діяльності є: 

організація послуг з оздоровлення, відпочинку, розвитку та дозвілля дітей. ДЗОВ «Салют» 

здійснює свою діяльність на підставі визначених нормативними актами реєстраційних а 

дозвільних документів. ДЗОВ «Салют» працює у 4 зміни, тривалість однієї зміни 19 днів. 
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Робота вожатого - це спосіб саморозвитку і самопізнання. Вона допомагає розкритися і 

стати щирою з людьми, придбати навички, вміння, які стануть незамінними в подальшому 

житті. За час перебування у таборі я навчилась долати труднощі і плідно працювати. Під час 

роботи я розвинула у собі багато різних якостей. Я не тільки розважала дітей за їх час 

перебування у таборі, а й на мої плечі лягла відповідальність за життя і здоров'я дітей, за 

виховання у них гарних якостей, комунікативних навичок, пізнання та розкриття у собі 

чогось нового. Я навчилась працювати з молодшими школярами, розуміти їх інтереси та 

звички. Діти у цьому віці дуже емоційні, томі кожний потребує окремої уваги.  

Організація діяльності та емоційна сфера дітей дуже гнучка: молодші школярі легко 

відволікаються, не здатні до тривалого зосередження, збудливі, емоційні. Безумовний 

авторитет дорослого поступово втрачається, все більше значення для дитини - починають 

набувати однолітки, зростає роль дитячого співтовариства. Тому я щосили намагалась 

втримати свій авторитет серед дітей та надавати їм допомогу у складних для них ситуаціях.  

Мені дуже сподобалось як діти реагували на мої зауваження, вони прислуховувались до 

моїх слів та вказівок. Взагалі роль вожатого на даному етапі формування особистості має 

велику роль. Саме від нас вони чують про хороше та погане, та різницю між ним. Саме ми 

закладаємо у них хороші та погані якості. Саме ми присоромлюємо у разі поганого вчинку 
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Сучасна макроекономіка – складний організм, який складається із багатьох структур. 

Роль кожного суб’єкта економічних відносин є дуже важливою на всіх рівнях 

функціонування економіки. Серед них одну із найважливіших позицій займають домашні 

господарства.  

Домогосподарства постають важливими елементами макроекономіки, адже часто 

розглядаються з точки зору як власників, так і споживачів ресурсів. Саме на їх потреби 

орієнтується більша частина виробництва в певній країні, саме їх сукупні доходи є важливим 

елементом національної економіки країни в цілому. Домогосподарства мають певні 

обмеження (рівень доходу), які вони намагаються витратити якомога раціональніше.  

В умовах сучасного світу домогосподарства являють собою сукупність важливих 

функцій, що свідчить про те, що дана категорія потребує з кожним роком все більш 
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