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ВСТУП
Програма нормативної навчальної дисципліни «Культурно-дозвіллєва
діяльність у ДЗО та відпочинку» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалавра, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 013 Початкова
освіта, освітня програма Початкова освіта.
Предметом вивчення
навчальної дисципліни «Культурно-дозвіллєва
діяльність у ДЗО та відпочинку» є організація виховного процесу у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку.

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь
01 Освіта

Кількість кредитів 3

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання
нормативна

013 Початкова освіта
Модулів 2
Змістових модулів 2
ІНДЗ: є
Загальна кількість годин 90
Тижневих годин :
(для денної форми навчання):

Початкова освіта

Бакалавр

Рік підготовки 2
Семестр 3
Лекції 26 год.
Практичні - 28 год.
Самостійна робота 28 год.
Консультації 8 год.
Форма контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ.
Метою викладання навчальної дисципліни «Культурно-дозвіллєва діяльність
у ДЗО та відпочинку» є формування у майбутнього педагога вмінь та навичок
організаційної виховної роботи в різних типах навчальних закладів, поглиблення
професійно-педагогічних знань та формування в студентів професійних компетенцій,
особистісно значущих якостей майбутніх педагогів, організація дозвілля в закладах
літнього відпочинку дітей та підлітків.
Включення студента у різні види культурно-дозвіллєвої, організаційнопедагогічної та виховної роботи, що мають чітко сформульовані завдання і його
активна позиція, сприяють успішному становленню майбутнього фахівця
Основними завданнями вивчення дисципліни «Культурно-дозвіллєва
діяльність у ДЗО та відпочинку» є :
1. Організаційно - педагогічна робота:
- ознайомлення з усталеними традиціями загону і закладу; формування загонів,
ознайомлення зі складом загону, перевірка рівня підготовки дітей до виїзду та
перебування в оздоровчому закладі; планування роботи на основі орієнтовного
календарного плану роботи загону; робота з активом, з органами самоуправління в
дитячому колективі, організація та проведення настановних зборів у дитячому
колективі (збір - вогник «Будьмо знайомі», організаційний збір, збір планування);
2. Виховна робота: пізнавальний напрямок роботи (розвиток пізнавальних
інтересів, спостережливості у дітей, формування світогляду засобами пізнавальних
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подорожей, естафет, усних журналів, проведення дидактичних, сюжетно-рольових
ігор; формування національної самосвідомості, виховання в дітей та підлітків любові
до рідного краю, до свого народу (інформування, конкурси, вивчення народних
звичаїв та обрядів, фестивалів українських народних пісень, ігор, масовок, вогнищ...);
трудове виховання (самообслуговування, трудові десанти та операції, бесіди про
працю, про людей праці); моральне виховання дітей (бесіди, брейн-ринги про
гуманізм, дружбу і товаришування, про культуру поведінки, діяльність постів
доброти і милосердя); військово-патріотична, туристсько-краєзнавча робота,
спортивна і оздоровчо-гігієнічна робота (туристичні походи, походи вихідного дня,
походи по місцях бойової слави, зустрічі з ветеранами війни, визволителями України,
спортивні змагання, рухливі ігри, купання, загартовування, дотримання і виконання
режимних моментів у таборі);
3. Натуралістична і природоохоронна робота та культурно-дозвіллєва робота
(екскурсії в природу, виставки-конкурси «Витвори природи», бесіди про природу і
раціональне використання її ресурсів, організація трудових десантів із озеленення
території, діяльність «зелених», «голубих» патрулів та інше); організація художньотворчої роботи, розвиток творчих здібностей (конкурси малюнків, фестивалі читців,
співаків, танцюристів, тіньовий та ляльковий театри, робота гуртків художньої
самодіяльності).
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
- визначати мету і завдання виховної роботи з дітьми в умовах оздоровчих
закладів, закладів відпочинку, пришкільних майданчиків, трудових об'єднань
школярів;
- складати план роботи загону на оздоровчу зміну, щоденний план роботи з
урахуванням інтересів та індивідуальних особливостей дітей;
- співпрацювати з органами дитячого самоуправління в дитячих колективах;
- організовувати та проводити різноманітні форми з напрямів виховної роботи в
ДЗО та відпочинку;
- організовувати колективну, групову та індивідуальну роботу з дітьми;
налагоджувати дружні відносини з дітьми та підлітками в специфічних умовах;
- аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
у тому числі
Назви змістових модулів і тем
Усього
Лек. Практ. Конс.

Сам.
роб.
1
2
3
4
5
6
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку на сучасному етапі.
Тема 1. Основні види закладів
відпочинку та оздоровлення дітей у
6
2
2
2
літній період
Тема 2. Виховна робота в ДЗО та
9
4
2
1
2
4

відпочинку
Тема 3. Юридично-правові основи
діяльності закладу оздоровлення та
7
2
2
1
2
відпочинку
Тема 4. Особливості організації
життєдіяльності дітей і підлітків
9
4
2
1
2
умовах оздоровчої зміни
Тема 5. Організація діяльності
студента-практиканта в дитячому
7
2
2
1
2
оздоровчому таборі
Тема 6. Специфіка формування
тимчасового дитячого колективу в
6
2
2
2
умовах дитячої оздоровчої зміни
Тема 7. Функції педагога6
2
2
2
вихователя
Контрольна робота 1
Разом за змістовим модулем 1
50
18
14
4
14
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Професійні вимоги до особистості
педагога-вихователя дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
Тема 8. Елементи прикладної
методики
роботи
літнього
6
2
4
оздоровчого табору
Тема 9. Аналіз програми літньої
педагогічної практики в дитячих
7
2
2
1
2
оздоровчих таборах
Тема 10. Організація та проведення
9
2
4
1
2
різних видів ігор
Тема 11. Табірне літо у питаннях і
9
2
4
1
2
відповідях
Тема 12. Звітна документація
студента-практиканта з літньої
9
2
2
1
4
практики
Контрольна робота 2
Залік
Разом за змістовим модулем 2
40
8
14
4
14
90
26
28
8
28
Усього годин
5. Завдання для самостійного опрацювання.
Змістовий модуль 1. Функціонування дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку на сучасному етапі.
Ознайомившись із рекомендованою літературою, опрацювати питання:
Завдання для самостійної роботи 1 ( 4 год.)
1. Види закладів відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків.
Завдання: Скласти таблицю видів закладів оздоровлення та відпочинку та
вказати їх мету діяльності
Таблиця 1.
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№ з/п

Види закладів оздоровлення та
Зміст та мета діяльності
відпочинку
Завдання для самостійної роботи 2. ( 4 год.)
1.Специфічні особливості функціонування дитячих оздоровчих закладів на
сучасному етапі.
Завдання: Опрацювати документи, що забезпечують юридично-правові основи
діяльності закладу оздоровлення та відпочинку.
1. Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” : прийнятий 4
вересня 2008 року № 375-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України
2. Закон України “Про державну підтримку позашкільної освіти.”
3.Державна національна програма “Освіта”(Україна XXIстоліття).
4. Закон України „„Про загальну середню освіту„„ : прийнятий 13 травня 1999
року № 651-XIV / Верховна Рада України розділ 2 “Система освіти”, стаття 39.
5. Конвенція ООН про права дитини. – К. : ТМ ПрінтІксПрес, PrintXPressTM,
1999 – 32 с.
6. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Шкільний світ, 2001.
7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового
положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку” : прийнята 28 квітня
2009 р. № 422 [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
Завдання для самостійної роботи 3. ( 2 год.)
1.Періоди організації роботи з дітьми в умовах оздоровчої зміни.
2.Основні групи дітей, які формуються в дитячих закладх оздоровлення та
відпочинку.
Завдання: Опрацювати методичні рекомендації
організації літньої
педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах.
Сформулювати методичні поради для роботи з різними категоріями дітей
тимчасового дитячого колективу оздоровчої зміни.
Завдання для самостійної роботи 4 ( 4 год.)
1. Елементи прикладної методики роботи літнього оздоровчого закладу
Завдання 1: Підготувати план-сітку оздоровчої зміни.
Завдання 2 : Підготувати матеріали для проведення заходів відповідно до
плану-сітки табору.
Змістовий модуль 2.Професійні вимоги до особистості педагога-вихователя
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
Ознайомившись із рекомендованою літературою, опрацювати питання:
Завдання для самостійної роботи 1 ( 7 год. )
1.Особливості діяльності педагога-вихователя літнього оздоровчого закладу.
Завдання: розробити сценарій « Вечору-вогнику знайомств»
Завдання для самостійної роботи 2 ( 7 год. )
1. Ознайомлення з методикою проведення різновидових ігор.
2. Підбір матеріалів різнотипових ігор та їх опрацювання.
3. Підбір та опрацювання матеріалів малих фольклорних жанрів з урахуванням
вікової категорії дітей (загадки, лічилки, скоромовки, дражнили тощо відпочинку
Орієнтовна тематика індивідуальних науково-дослідницьких завдань
Кожному студенту необхідно виконати науково-дослідне завдання – написати
творче есе за індивідуально обраною темою. Есе передбачає творчий виклад позиції
автора з запропонованої теми в обсязі 1-1,5 сторінок згідно тем проектів.
6

1. Дитячий заклад оздоровлення і відпочинку – одна з умов соціального впливу
на особистість.
2. Основні напрями вдосконалення діяльності педагогів оздоровчого заакладу.
3. Формування культури спілкування учнівської молоді.
4. Гуманістичне виховання молодших школярів в умовах тимчасового
колективу.
5. Педагогічна організація знайомства в умовах оздоровчої зміни.
6. Особливості діяльності різновікового об”єднання дітей і підлітків.
7. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку.
8. Гра як важливий засіб виховання в таборі.
9. Структура та класифікація ігор.
10. Народна творчість та ігровий жанр.
11. Організація екскурсій, походів.
12. Правила орієнтування на місцевості.
13. Напрямки виховання у дитячому закладі оздоровлення і відпочинку.
14. Дотримання правил техніки безпеки в літньому оздоровчому закладіі.
15. Основи медичних знань та їх роль в роботі педагога-вихователя в дитячому
закладі оздоровлення та відпочинку.
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна складається з двох змістових модулів. Тому, підсумкова оцінка за
100-бальною шкалою складається з сумарної кількості балів: а) поточне оцінювання з
відповідних тем (максимально 40 балів); б) підсумкове оцінювання з відповідних тем
(максимально 60 балів) за дві модульні контрольні роботи (максимально по 30 балів).

Поточний контроль
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
ІНДЗ
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 МКР1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 МКР2
2
2
2
2
2 2
3
30
2
2 2 2 2 2
3
30
10

Модульний Загальна
контроль кількість
балів
Модуль
3

60

100

Критерії оцінювання
90-100 балів ("відмінно"). Глибоке оволодіння вузловими питаннями по темах.
Системне, усвідомлене використання даної інформації. Встановлення причиннонаслідкових зв‟язків між окремими змістовими блоками. Вільна орієнтація і
використання необхідного категорійно-понятійного апарату при розкритті проблеми.
Мова чітка і логічна. Здатність до аналітико-узагальнюючого викладу питання,
вміння формулювати висновки і пропозиції по суті проблеми.
82-89; 75-81 балів ("добре"). В цілому цілісне, усвідомлене оволодіння
матеріалом, віднесеним до даного питання. В окремих випадках рівень засвоєння
інформації недостатній.
Аргументація при відповідях на питання, логічність і взаємозв‟язок у викладі
матеріалу дещо занижені. Відчуває труднощі при відповідях на питання, у
формулюванні узагальнень і висновків.
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67-74; 66-60 балів ("задовільно"). Фрагментарне, несистемне відтворення
інформації. Наводить лише окремі складові питання, без необхідного усвідомлення і
взаємозв‟язку.
59-1 балів ("незадовільно"). Необхідним категорійно-понятійним апаратом не
володіє. Робить безуспішні спроби висвітлення питання на репродуктивному,
механічному рівні. Не розуміє суті питання, відповідає не по суті.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66

A
B
C
D
E

1 – 59

Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи
для заліку
(проекту),
практики
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Незадовільно

Незараховано
(з можливістю
повторного складання)
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
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1.
Нормативна база (Закони, Положення, Укази президента України, Листи
МОНУ) (див. Література).
2.
Веб-сторінки:
1.
www.education.gov.ua. – веб-сторінка Міністерства освіти і науки
України.
2.
www.nbuv.gov.ua. – веб-сторінка бібліотеки ім.. Вернадського.
3.
www.tnpu.edu.ua. – веб-сторінка Тернопільського Національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ.
1. Основні види закладі в відпочинку та оздоровлення дітей у літній період.
2. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.
3. Дитячі оздоровчі заклади та їх класифікація.
4. Напрямки роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
5. Основні тенденції розвитку позашкільного виховання.
6. Практична діяльність профільних позашкільних закладів.
7. Форми роботи та види практичної діяльності позашкільних закладів
влітку.
8. Функції педагога-вихователя позашкільних та шкільних таборів.
9. Юридично-правові основи діяльності закладу оздоровлення та
відпочинку
10. Державна національна програма «Освіта» та її основні положення.
11. Конвенція про права дитини, її суть.
12. Постанови КАБІНЕТУ Міністрів України, що забезпечують
нормативно-правові основи діяльності закладу оздоровлення та відпочинку.
13. Особливості організації життєдіяльності дітей і підлітків умовах
оздоровчої зміни
14. Функціонування дитячих оздоровчих таборів та їх особливості.
15. Зміст плану роботи оздоровчої зміни.
16. Організація роботи та її напрямки в умовах закладу оздоровлення та
відпочинку.
17. Етапи роботи студента-практиканта у дитячому закладі.
18. Вивчення досвіду роботи літніх оздоровчих закладів
19. Психолого-педагогічна робота студента-практиканта в дитячому
оздоровчому закладі.
20. Специфіка формування тимчасового дитячого колективу в умовах
оздоровчої зміни
21. Етапи розвитку дитячого колективу в умовах дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку.
22. Основні групи дітей, які виокремлюються в закладі оздоровлення та
відпочинку.
23. Особливості виховної роботи в дитячому закладі.
24. Оцінка студентом-практикантом своїх професійних здібностей з
погляду специфічних особливостей роботи в дитячому закладі.
25. Функції педагога-вихователя у процесі роботи в дитячому оздоровчому
закладі.
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26. Основні психолого-педагогічні знання, професійні вміння студентапрактиканта та їх реалізація в умовах роботи в дитячому закладі.

14

