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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна рекомендується для опанування студентами 2 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Має належне місце 

в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. 

2. Мета навчальної дисципліни «Робота вчителя в пришкільних оздоровчих 

таборах»: є набуття студентами професійної компетентності для здійснення успішної 

діяльності в пришкільному оздоровчому таборі. 

 Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з особливостями здійснення виховного 

процесу в пришкільному оздоровчому таборі, формуванні компетентностей щодо організації 

роботи вчителя в пришкільних оздоровчих таборах. Крім того, даний курс є своєрідною 

підготовкою до педагогічної виховної та практики в пришкільних таборах (Частина ІІ), що 

сприяє активному включенню майбутніх учителів початкової школи у вирішення 

дидактичних проблем базових пришкільних оздоровчих таборів у статусі 

вожатого/вихователя загону.     

Основні завдання: 

 ознайомити майбутніх вчителів з нормативною базою та пріоритетними 

напрямами роботи пришкільного оздоровчого табору;  

 розкрити структуру та шляхи організації виховного процесу у пришкільному 

оздоровчому таборі;  

 розвивати у майбутніх фахівців уміння творчого аналізу явищ та процесів, що 

відбуваються в системі позашкільної освіти (табір з денним перебуванням); 

 формувати вміння творчого застосування знань з педагогіки, психології, теорії 

та методики виховання в організації роботи в таборі з денним перебуванням; 

 оволодівати різними методами, прийомами та засобами проведення виховних 

справ в умовах пришкільного оздоровчого табору і використовувати їх на 

практиці;  

 підготувати до педагогічної практики «Педагогічна виховна та практика в 

пришкільних таборах (Частина ІІ)»,  

 сприяти формуванню і закріпленню навичок здорового способу життя 

майбутніх вчителів;  

 залучати студентську молодь до суспільно-корисної праці тощо. 
Примітка: окрім мети для вибіркових дисциплін має бути наведено коротке пояснення аргументованих  

переваг, які надає вивчення вибіркової  дисципліни. 

3. Пререквізити. Вступ до спеціальності, Теорія та методика виховної роботи, 

Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Частина І) 
Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має вивчити до початку або разом із 

цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу). 

4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку загальних та 

фахових компетентностей (досягти…., аналізувати…). визначених відповідною освітньо-професійною 

програмою, із зазначенням рівня їх сформованості через достатність для вирішення певних завдань 

професійної діяльності) 

Результати навчання, відповідно до освітньо-професійної програми, полягають у 

формуванні основних компетентностей, якими має оволодіти студент у процесі 

вивчення курсу «Робота вчителя в пришкільних оздоровчих таборах»:  

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя організовуючи виховну 

діяльність у пришкільному оздоровчому таборі. 

ЗК-3. Здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження й 

самореалізації. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-7. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 



ЗК-8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК-1. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами (усною та писемною 

формами), демонструвати навички нормативного літературного мовлення в різних сферах 

особистої  й професійно-педагогічної комунікації. 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті 

ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній 

діяльності. 

СК-3. Здатність до використання та інтеграції предметних знань (філологічних, 

математичних, природничо-наукових, технологічних, мистецьких, суспільствознавчих тощо), 

що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової 

освіти. 

СК-4. Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати 

конструктивну та екологічну взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати 

мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну 

діяльність. 

СК-7. Здатність до добору оптимальних форм, методів, технологій та засобів 

формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів, визначених у 

Державному стандарті початкової освіти. 

СК-10. Здатність до забезпечення в освітньому середовищі сприятливих умов для 

кожного молодшого школяра залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, 

здібностей та інтересів. 

СК-11. Здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та 

здоров’я учнів початкової школи, до надання їм домедичної допомоги, до протидії та 

попередження булінгу, різних проявів насильства. 

Програмні результати навчання: 

ПР-02. Складати та реалізовувати ефективну програму професійного 

саморозвитку з урахуванням особистісних запитів та потреб, умов педагогічної діяльності в 

початковій школі для досягнення стратегічних і оперативних цілей фахової освіти та 

самоосвіти, здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності. 

ПР-04. Збирати, інтерпретувати та застосовувати інформацію, критично 

оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися юридичних і 

етичних вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у 

перебігу педагогічної діяльності в початковій школі. 

ПР-06. Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій 

та технологій дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички 

безпечного використання цифрових технологій та сервісів. 

ПР-07. Використовувати академічні предметні знання (філологічні, 

математичні, природничо-наукові, технологічні, мистецькі, суспільствознавчі тощо) та 

трансформувати їх у різні форми.  

ПР-08. Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей молодших школярів,забезпечувати розвиток пізнавальної 

діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання. 

ПР-10. Планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, 

позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми 

навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних 

документів початкової школи. 

ПР-16. Здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та фізичного 

й психічного здоров’я здобувачів початкової освіти, надавати їм домедичну допомогу, 

планувати та реалізовувати заходи щодо попередження і протидії булінгу та різних проявів 

насильства серед учнів початкової школи й інших учасників освітнього процесу. 

ПР-17. Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, 

різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою 

підтримки здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним і 

професійним розвитком осіб та груп. 



Конкретизовані результати в ході вивчення дисципліни «Робота вчителя в 

пришкільних оздоровчих таборах»: 

Знати: нормативно-правову базу, планування роботи вожатого/вихователя в 

пришкільних таборах з дітьми молодшого шкільного віку; закономірності, принципи, методи, 

засоби, форми та основні підходи в організації роботи в пришкільних оздоровчих таборах; 

шляхи реалізації позашкільної виховної роботи в умовах нової української школи; 

особливості підготовки та проведення масових та групових виховних заходів; закономірності 

організації та здійснення індивідуальної роботи з дітьми молодшого шкільного віку в умовах 

пришкільного оздоровчого табору; 

Вміти: організовувати колективні та групові виховні заходи; методично правильно 

здійснювати пізнавальну, творчу та рухову діяльність дітей молодшого шкільного віку в 

таборі з денним перебуванням; проводити гурткові заняття; організовувати індивідуальну 

виховну роботу з дітьми за різними напрямками; аналізувати навчальну літературу, володіти 

навичками опрацювання змісту навчального матеріалу, робити висновки та узагальнення на 

основі опрацювання літературних джерел, вміти користуватися періодичними педагогічними 

виданнями, знаходити необхідну літературу відповідно до проблематики. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни «Робота вчителя в пришкільних оздоровчих таборах» 
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Денна 2    3  90 2 15    30    45   залік  

Заочна  2   3  90 2 10        80   залік  

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УМОВАХ ПРИШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ 

(Назва) 

Тема 1. Зміст, мета та 

завдання курсу, 

організаційно-

педагогічні вимоги 
5 2 3     5 11 1 

  
  10 

Тема 2. Нормативно-

правова база. Перелік 

документів, необхідних 

для відкриття й 

організації роботи 

дитячого 

відпочинкового табору 

з денним перебуванням  

6 3 3     5 12 2 
  

  10 



Тема 3. Планування 

виховної роботи в 

пришкільних 

оздоровчих таборах 

5 2 3   5 11 1    10 

Разом за  ЗМ1 16 7 9 
  

15 34 4 
   

30 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРИШКІЛЬНИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ 

(Назва) 
Тема 1. .Зміст та етапи 

роботи в пришкільних 

оздоровчих таборах 
4 1 3 

  
5 6 1       5 

Тема 2. Основні 

завдання педагогічної 

діяльності вчителя 

початкової школи у 

статусі вожатого в 

літньому таборі з 

денним перебуванням 

5 2 3 
  

5 6 1       10 

Тема 3. Особливості 

організації відпочинку 

дітей молодшого 

шкільного віку в 

пришкільному 

оздоровчому таборі.  

5 2 3   5 6 1    5 

Тема 4.Методика 

проведення ігрової 

діяльності в умовах 

пришкільного 

оздоровчого табору 

5 2 3   5 11 1    10 

Тема 5. Організація 

дозвіллєвої діяльності 

дітей молодшого 

шкільного віку у літній 

період 

4 1 3   5 6 1    10 

Захист проектів 

«Організація роботи 

пришкільного 

оздоровчого табору» - 

це своєрідний аналіз 

діяльності реально-

діючого пришкільного 

табору у презентаційній 

формі (табір за вибором 

студента). 

6  6   5 10     10 

Разом за ЗМ 2 39 8 21 
  

30 46 4 
   

50 

Усього годин  55 15 30 
  

45 80 8       80 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми 

 Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРИШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО 

ТАБОРУ 

1 Тема 1. Зміст, мета та завдання курсу, організаційно-педагогічні 

вимоги. Практична робота: підготувати 5 зразків назв загону та 



логічно-пов’язаних емблеми, кричалки, загонової пісні, вміти 

презентувати. 

2 Тема 2. Нормативно-правова база. Перелік документів, необхідних 

для відкриття й організації роботи дитячого відпочинкового табору 

з денним перебуванням.  
Практична робота: відповідно до інструкції вожатого/вихователя 

табору вміти орієнтуватися в різних проблемних ситуаціях 

вирішуючи педагогічні задачі. 

3 Тема 3. Планування виховної роботи в пришкільних оздоровчих 

таборах. 

Практична робота: складання та захист плану роботи загону на 

день. 

 Змістовий модуль 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРИШКІЛЬНИХ 

ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ 

4 

Тема 4. Зміст та етапи роботи в пришкільних оздоровчих таборах. 

Практична робота: дібрати до методичної скриньки по 5 ігор 

стосовно підготовчого, основного та підсумкового етапу зміни. 

Вміти презентувати. 

5 Тема 5. Основні завдання педагогічної діяльності вчителя 

початкової школи у статусі вожатого в літньому таборі з денним 

перебуванням. Напрями, форми, методи та засоби роботи вчителя в 

пришкільних оздоровчих таборах. Методичне забезпечення 

вожатого/вихователя.  

 Практична робота: дібрати по 5 дидактичних ігор відповідно до 

кожного року перебування дітей молодшого шкільного віку в 

таборі. Разом: 20. Вміти презентувати.    

6 Тема 6. Особливості організації відпочинку дітей молодшого 

шкільного віку в пришкільному оздоровчому таборі.  

Практична робота: розробити по 2 плани-конспекти екскурсій 

відповідно до кожного року перебування дітей молодшого 

шкільного віку в таборі. Разом: 8. Вміти презентувати.    

7 Тема 7. Методика проведення ігрової діяльності в умовах 

пришкільного оздоровчого табору. 

Практична робота: дібрати по 5 творчих ігор відповідно до кожного 

року перебування дітей молодшого шкільного віку в таборі. Разом: 

20. Вміти презентувати.    

8 Тема 8. Організація дозвіллєвої діяльності дітей молодшого 

шкільного віку у літній період. 

Практична робота: дібрати по 5 рухливих ігор відповідно до 

кожного року перебування дітей молодшого шкільного віку в 

таборі. Разом: 20. Вміти презентувати.   

9 Захист проектів «Організація роботи пришкільного оздоровчого 

табору» - це своєрідний аналіз діяльності реально-діючого 

пришкільного табору у презентаційній формі (табір за вибором 

студента). 

 

* ІНДЗ – Проект на тему «Організація роботи пришкільного табору» – це своєрідний аналіз 

діяльності реально-діючого пришкільного табору у презентаційній формі (табір за вибором 

студента) в цілому для навчальної дисципліни за рішенням викладача. 

 

6. Система контролю та оцінювання 



Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, практична робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- есе; 

- розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних практичних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- практичні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

зараховано 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

зараховано A (90-100) зараховано 

зараховано B (80-89) зараховано 

C (70-79) зараховано 

зараховано D (60-69) зараховано 

E (50-59)  

не зараховано 
FX (35-49) 

(не зараховано)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(не зараховано)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

Форми поточного та підсумкового контролю.  

 

Методи поточного контролю: у процесі вивчення курсу  

використовуються методи контролю навчальних досягнень студентів:  

Методи поточного контролю Критерії 

оцінювання 

 усне індивідуальне опитування 5 

 експрес-опитування,  1-3 

 фронтальне опитування,  3-5 

 захист індивідуального науково-

дослідного, практичного завдання,  

10 

 термінологічний диктант,  10 

 тестування,  10 

 практична робота 5 

 самостійні проектні та модульні 

контрольні роботи. 

10 

 

Форма підсумкового контролю: залік 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 40 100 
10 10 10 6 6 6 6 6 

 

 

 

 



Для прикладу (екзамен) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

Змістовий 
 модуль3 

  100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

                        

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Для прикладу (курсовий проєкт (робота) 

Виклад та розуміння основних 

положень змісту роботи  
Презентація змісту 

роботи 
Захист роботи 

Сумарна  
к-ть балів 

до _40__ до _20__ до _40__ 100 

 

7. Рекомендована література -основна 

1. Біленкова Л.М. Педагогічна практика в пришкільних оздоровчих таборах початкової 

школи: навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича. 2019. 104с.  (50 шт.) 

2. Максимчук В. Організація роботи літнього табору. К.: Шк. світ. 2013.  № 13. 64 с. (16 шт.) 

3. Бех І.Д. Організація ігрової діяльності у години дозвілля.  Позакласний час. 2008. жовт (№ 

10). С. 7-22. 

4. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). Освіта. 1993. № 44-46  
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6. Закон України про державну підтримку позашкільної освіти та виховання: [Проект]. Освіта 

України. 1998. 22 квіт. С. 4-5. 

7. Закон України про позашкільну освіту. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text 

8. Концепція позашкільної освіти та виховання. Освіта України. 1997.  14 березня. С. 3-4. 

9. Коптюк Л.А. Всі барви літа. Навчально-методичний посібник з питань організації роботи з 

дітьми в літній оздоровчий період. Чернівці.  2010. 111 с. 

10. Максимчук В. Організація роботи літнього табору. К.: Шк. світ. 2013.  № 13. 64 с.  

11. Позакласна робота з учнями в педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Початкова школа. 

1997. № 11 С. 40-43. 

12. Пришкільний табір – територія формування життєвої компетентності майбутнього 

громадянина України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://oipopp.ed-

sp.net/public/repository/tabir_sloboda_2017.pdf 

13. Програма розвитку позашкільних закладів у процесі виховання дітей та підлітків (сторінки 

історії та сучасність). Рідна школа. 2002. № 10.  С. 52-54. 

14. Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі (з досвіду роботи): 

практичний посібник/ упор. Н.І.Полицяк. Рівне: РОІППО, 2012.  48 с.  

 8. Інформаційні ресурси 

 1. Бугайчук, Н.В. Організація змістовного дозвілля в пришкільних таборах з денним 

перебуванням. Методичні рекомендації щодо створення програми табірної зміни та організації 

виховного процесу в пришкільному таборі з денним перебуванням. Режим доступу: 

http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/2893  

2. Добірка матеріалів для організації роботи пришкільного табору. Режим 

доступу:https://naurok.com.ua/post/dobirka-materialiv-dlya-organizaci-roboti-prishkilnogo-taboru. 



3. Медико-санітарне забезпечення роботи пришкільних таборів. Режим 

доступу:http://dpssmk.gov.ua/medyko-sanitarne-zabezpechennya-roboty-pryshkilnyh-taboriv/ 

4. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у пришкільних оздоровчих 

таборах. Режим доступу:http://oipopp.ed-sp.net/?q=taxonomy/term/2893. 

5. Нормативні документи ЗНО – 2019. Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/31505 

6. Пришкільний табір – територія формування життєвої компетентності майбутнього 

громадянина України. Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/?q=taxonomy/term/2893 

7. Технологія створення колективу молодших школярів. Режим доступу: 

http://om.net.ua/9/9_22/9_223990_tehnologiya-sozdaniya-kollektiva-mladshih-shkolnikov.html 


