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Програма  літньої  виховної  практики  складена  відповідно  до  освітньо-
професійної  програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Зміст програми навчальної дисципліни складається з таких розділів:

     1.  Організаційно-методична – знайомство з нормативними документами,
правилами  внутрішнього  розпорядку,  умовами  праці,  традиціями  табору,
плануванням роботи тощо.
     2. Організаційно-педагогічна – організація оздоровлення і виховання дітей,
проведення пізнавальних, спортивних, розважальних заходів.
     3. Виховна робота.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета  літньої  виховної  практики  –  закріплення,  поглиблення
педагогічних знань та вмінь студентів, набуття досвіду організації і проведення
виховної  роботи  з  дітьми  різного  віку,  розкриття  власного  педагогічного
потенціалу  та  розвиток  творчих  здібностей,  стимулювання  дітей  до
самопізнання й саморозвитку під час організації відпочинку.

1.2. Основними завданнями літньої виховної практики є:
- поглиблення  набутих  у  процесі  вивчення  предметів  психолого-

педагогічного  циклу  знань  та  вмінь,  їх  подальше  вдосконалення  в  процесі

практичного  використання,  організація  самостійної  практичної  роботи

вихователя, вожатого, керівника гуртка; 

- розвиток  особистих  якостей,  необхідних  педагогові  в  його

професійній діяльності;

- формування  професійних  умінь  і  навичок  (комунікативних,

організаторських, діагностичних, проектувальних, дидактичних, аналітичних);

- ознайомлення  з  специфікою  виховної  роботи  в  умовах  дитячого

оздоровчого закладу, вивчення особливостей створення та розвитку дитячого

колективу;

- знайомство з  сучасними педагогічними і психолого-педагогічними

технологіями колективної, групової, індивідуальної роботи з різними віковими

категоріями дітей;

- набуття  досвіду  самостійної  педагогічної  роботи  з  дітьми,

оволодіння  змістом  і  формами  педагогічної  діяльності,  створення  умов  для

розвитку  здібностей  і  самореалізації  студента,  формування  власного  стилю

діяльності;
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- формування професійно-педагогічних вмінь та навичок, оволодіння

різноманітними формами і методами оздоровлення і виховання дітей в літній

період, охорони їх життя та здоров’я;

- формування  досвіду  професійно-педагогічного  спілкування,  вмінь

та навичок розв’язання педагогічних ситуацій, виховних задач;

- формування  вмінь  планування  виховної  роботи  з  дитячими

колективами;

- формування  готовності  до  педагогічної  творчості,  виховання

стійкого  інтересу  до  професійної  діяльності,  розвиток  відповідальності  та

творчого відношення до проведення виховної роботи з дітьми.

1.3.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної   програми  студенти  повинні
досягти таких результатів навчання:
Знати:
 – способи побудови міжособистісних відносин у рамках дитячого колективу;
 – способи взаємодії педагога з різними суб’єктами педагогічного процесу;
 – способи професійного самопізнання і саморозвитку;
 – основні принципи, методи і форми виховання дітей;
 – структуру і зміст основних педагогічних технологій виховання на сучасному
етапі;
 –  способи  організації  взаємодії  з  різними  учасниками  виховного  процесу:
колегами, батьками, дитячими колективами для спільного вирішення завдань
педагогічної діяльності.
Вміти:
– виявляти інтереси і захоплення дітей; визначати рівні їх умінь і навичок в

організації спільної діяльності, виявляти особливості емоційної і вольової
сфери учасників колективу;

 – проводити заходи по згуртуванню дитячого колективу;
 – розвивати індивідуальні особливості кожної дитини;
 – розвивати навички колективного спілкування, лідерських якостей;
 –  створювати  системи  цікавого,  різноманітного  за  формою  і  змістом
відпочинку та оздоровлення дітей;
 – розробляти, готувати і самостійно проводити виховні заходи;
 – вміти організовувати спільну діяльність дітей і дорослих;
 –  аналізувати  і  оцінювати  результати  власної  педагогічної  діяльності  та
вносити до неї необхідні корективи.
Володіти:
 – навичками здійснення педагогічної діяльності;
 – засобами здійснення педагогічної підтримки і супроводу;
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 – різними засобами комунікації у педагогічній діяльності;
 –  раціонально  збирати  оптимальні  форми,  методи  і  засоби  виховання
тимчасового дитячого колективу.

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показника

Галузь знань (предметна
область), напрям,

спеціальність, рівень
вищої освіти / освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 
Денна – 3
Заочна – 

Спеціальності, які 
передбачають роботу у 
галузях педагогічної 
діяльності
035 Філологія 
(українська мова і 
література)
035 Філологія (російська
мова і література)
035 Філологія (латина)

Рівень вищої освіти 

бакалавр

Нормативна /
за вибором студента

Рік підготовки
3-й

Індивідуальне 
завдання 
 

Семестр

Загальна кількість 
годин 
Денна – 108

6-й

 Годин для денної 
форми навчання:
аудиторних 
самостійної роботи 
студента – 108

Практичні, семінарські
.

Лабораторні
- -

Самостійна робота
    108 год.

Індивідуальні завдання: 
- год.

Вид контролю: 

залік
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Найменування
показника

Галузь знань (предметна
область), напрям,

спеціальність, рівень
вищої освіти / освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 
Денна – 4,5
Заочна – 

Спеціальності, які 
передбачають роботу у 
галузях педагогічної 
діяльності
6.020302 історія 

Рівень вищої освіти 

бакалавр

Нормативна /
за вибором студента

Рік підготовки
3-й

Індивідуальне 
завдання 
 

Семестр

Загальна кількість 
годин 
Денна – 162

6-й

 Годин для денної 
форми навчання:
аудиторних 
самостійної роботи 
студента – 90

Практичні, семінарські
.

Лабораторні
- -

Самостійна робота
    90год.

Індивідуальні завдання: 
- год.

Вид контролю: 

залік

Найменування
показника

Галузь знань (предметна
область), напрям,

спеціальність, рівень
вищої освіти / освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 
Денна – 5
Заочна – 

Спеціальності, які 
передбачають роботу у 
галузях педагогічної 
діяльності
035 Філологія (мови та 
літератури, переклад 

Нормативна /
за вибором студента

Рік підготовки
2-й

Індивідуальне 
завдання 

Семестр
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включно)

Рівень вищої освіти 

бакалавр

Загальна кількість 
годин 
Денна – 150

4-й

 Годин для денної 
форми навчання:
аудиторних 
самостійної роботи 
студента – 90

Практичні, семінарські
.

Лабораторні
- -

Самостійна робота
    90год.

Індивідуальні завдання: 
- год.

Вид контролю: 

залік

Найменування
показника

Галузь знань (предметна
область), напрям,

спеціальність, рівень
вищої освіти / освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 
Денна – 5
Заочна – 

Спеціальності, які 
передбачають роботу у 
галузях педагогічної 
діяльності
6.040101 Хімія

Рівень вищої освіти 

бакалавр

Нормативна /
за вибором студента

Рік підготовки
2-й

Індивідуальне 
завдання 
 

Семестр

Загальна кількість 
годин 
Денна – 150

4-й

 Годин для денної 
форми навчання:
аудиторних 
самостійної роботи 
студента – 90

Практичні, семінарські
.

Лабораторні
- -

Самостійна робота
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    90год.

Індивідуальні завдання: 
- год.

Вид контролю: 

залік

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить (%):
для денної форми навчання 

3. Програма літньої виховної практики.
- Зміст літньої виховної  практики охоплює наступні напрямки роботи: 
закріплення,  поглиблення  педагогічних  знань  та  вмінь  студентів,  набуття
досвіду  організації  та  проведення  виховної  роботи  з  дітьми  різного  віку,
розкриття власного педагогічного потенціалу та розвиток творчих здібностей,
стимулювання  дітей  до  самопізнання  й  саморозвитку  під  час  організації
відпочинку.

Розділ 1. Виховна робота.
- Побудова своєї роботи з дітьми, дотримуючись законів і традицій; 

- складання  плану  роботи  загону, організація  колективної  діяльності

дитячого  колективу,  різні  види  творчої  та  ігрової  діяльності,  забезпечення

участі дітей у діяльності виховного закладу; 

-  участь у складанні програми роботи на зміну в таборі та реалізація

даної програми спільно з педагогічною Радою; 

- Забезпечення  виконання режиму дня відповідно до плану загонових і

табірних справ; 

- навчання  прикладним  умінням,  прийомам  самообслуговування  і

організації здорового способу життя; 

Розділ 2. Організаційна робота.
- На  посаді  вихователя  студент-практикант  несе  юридичну

відповідальність за життя і здоров’я дітей; 

- організовує розміщення дітей в корпусі; 

- веде необхідну для роботи педагогічну документацію (списки загону,

службові записки, облік заяв батьків і ін.); 
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- організовує і контролює харчування в їдальні дітей свого загону; 

- організовує чергування в загоні, в таборі; 

- організовує прибирання житлових приміщень, загонових місць;  

- виконує правила трудового розпорядку; 

Розділ 3. Господарська робота
- забезпечення  збереження  державного  майна,  що  знаходиться  в

користуванні загону; 

- одержання  в  установленому  порядку  матеріальних  цінностей

(спортивний інвентар, білизна, устаткування і т. д.), необхідні для забезпечення

життєдіяльності  загону  і  кожної  дитини  і  несе  відповідальність  за  їх

збереження в установленому порядку; 

Розділ 4. Спортивно-оздоровча робота.
- організує щоденні оздоровчі заходи на повітрі; 

- контролює виконання загоном плану спортивних заходів; 

- забезпечує участь загону в спортивних змаганнях; 

Розділ 5. Робота над підвищенням власної педагогічної майстерності

- бере участь в загальному обговоренні виховних справ; 

- бере участь у нарадах; 

проводить залікову виховну програму (виховний захід) та бере участь в його

обговоренні.

4. Організація та проведення педагогічної практики.
Етапи проведення практики.

Студент направляється на літню педагогічну практику згідно з договором
(індивідуальним  або  колективним),  укладеним  з  дитячим  оздоровчим
закладом.  Заповнений варіант договору повинен бути наданий студентом на
кафедру педагогіки не пізніше 20 травня.  У разі,  якщо студент не оформив
договір своєчасно (внаслідок чого його прізвище не було внесено до наказу
про  проходження  літньої  практики),  результати  практики  вважаються  не
дійсними і не зараховуються.

Літня  практика не  може бути  замінена  ніяким іншим видом практики.
Якщо студент не пройшов літню педагогічну практику в установлений строк,
то вона буде переносена на наступний рік.

1 Підготовчий етап. В березні  перед початком практики на факультеті
груповий керівник практики проводить установчу конференцію. На установчій
конференції  студентам-практикантам повідомляють мету та  задачі  практики,
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забезпечують  звітною  документацією,  ознайомлюють  з  правами  та
обов’язками  практикантів,  порядком  проходження  та  виконання  завдання
практики, її змістом та формою звітності.

У  квітні-червні  протягом  консультацій  з  керівником  практики студент-
практикант повинен:

1.  Ознайомитися з  програмою практики та  звітною документацією, яку

повинен  здати  по  закінченні  виховної  практики  у  термін,  визначений

деканатом.

2. Ознайомитися з метою, завданнями і пріоритетами роботи закладу, в

якому буде проходити виховну практику. 

3. Ознайомитися із системою та специфікою виховної роботи у виховному

закладі, вивчити план роботи на зміну.

У травні,  червні протягом консультацій з керівником практики студент-

практикант готує:

а) перспективний план виховної роботи на період проходження практики;

 б) план-конспект виховного заходу з урахуванням новітніх методик 

виховання;

в) перед відбуттям на місце практики керівник проводить інструктаж з 
техніки безпеки.

ІІ Етап проходження практики в дитячих закладах. Робота у таборі.

Проспект роботи студента-практиканта на місці проходження практики:

1. Познайомитися з дітьми;

2. Щоденно складати план роботи загону;

3. Організовувати роботу загону відповідно плану роботи загону і табору;

4. Брати участь у педагогічних нарадах табору;

5. Слідкувати за виконанням вихованцями санітарно-гігієнічних вимог;

6. Провести залікову виховну програму;

7. При необхідності проводити індивідуальні бесіди з вихованцями та їх

батьками;

8. Підводити підсумки роботи загону за день та зміни у цілому.

9. Розробляти конспекти для проведення виховних заходів.

ІІІ Заключний етап.

Студент має:
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1.  Скласти  характеристику  на  тимчасовий  дитячий  колектив  (загін),

віддзеркалюючи динаміку його розвитку.

2. Підготувати звітну документацію до заліку.

5. Права та обов’язки студентів під час проходження виховної практики
Студенти-практиканти мають право:
– за усіма питаннями в процесі підготовки до проходження виховної практики
звертатися до керівника практики від університету;
– з усіма питаннями в процесі проходження виховної практики звертатися до
керівника на базі практики, а також до адміністрації;
–  вносити  пропозиції  щодо удосконалення  та  організації  змісту  практики  з
урахуванням новітніх технологій виховання.

       6. Звітна документація з педагогічної практики.

Звітна  документація  має  бути  поданою  студентом  на  кафедру  педагогіки

керівнику  практики  не  пізніше  ніж  10  вересня  поточного  року  і  містити

наступні складові:

1. Обов’язкові документи:

a) Звіт  про  результати  проходження  організаційно-виховної

практики в дитячому оздоровчому закладі. 

b) Характеристику  студента-практиканта  з  оцінкою  роботи.

Характеристика  має  бути  підписана  начальником  табору  та

затверджена печаткою.

c) План роботи дитячого загону.

d) План-конспект виховного заходу, що був проведений студентом

під час практики.

e) Щоденник практики.

Щоденник практики повинен мати:

- відмітку про час прибуття на місце проходження практики та

час  завершення  практики,  яка  має  бути  підписана  керівником

бази практики та затверджена круглою печаткою;

-  робочі  записи  веде  студент-практикант  кожного  дня.  В  них

практикант  аналізує  свою  виховну  діяльність,  стану  дитячого

колективу, зміни в поведінці дітей які відбулися.

2. Документи за вибором:

a) Презентація до плану-конспекту виховного заходу.
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b) Свідоцтво про керівництво секцією, студією, тощо за підписом

начальника табору.

c) Щоденний аналіз виховної роботи.

d) Фото-звіт.

e) Список загону, девіз та пісня.

f) Грамоти, подяки.

g) Зошит  з  оцінками  діяльності  студента-практиканта

вихованцями.

h) Приклади дитячої творчості.

3. Залік.  Практика  закінчується  заліком,  на  який  студент  подає  звітну

документацію  за  підсумками  роботи  на  базі  практики  у  термін,

визначений деканатом.

6.1  Звіт  про  результати  проходження  літньої  виховної   практики  в

дитячому оздоровчому закладі

     Звіт  з  педагогічної  практики  є  основним  документом,  що  узагальнює

результати роботи студента, рівень його готовності до педагогічної діяльності,

віддзеркалює зростання  його професійної компетентності.

     Звіт має наступну структуру:

1. Загальні відомості про місце проходження практики

1.1. Короткі відомості про базу практики.

1.2.Період проходження практики

1.3.Педагогічний колектив.

2. Педагогічна діяльність  

2.1.Взаємовідносини в педагогічному колективі.

2.2. Створення педагогічних умов для формування дитячого колективу,

планування заходів; створення сприятливої емоційної атмосфери.

2.3. Організація діяльності дітей: спрямованість та форми  організації

масової,  групової  та  індивідуальної  діяльності  дітей,  досягнення  виховних

цілей.

2.4. Налагодження взаємовідносин з вихованцями: наявність контакту з

дітьми,  їх  керованість  і  сприйнятливість  до  педагогічних  дій;  стиль

педагогічних відносин.

3. Самооцінка  підготовленості  до  практики  та  пропозиції  щодо  її

підготовки та організації
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3.1. Загальне  враження  від  педагогічної  практики:  чи  виправдалися

Ваші  надії  і  очікування;  чи  змогли  Ви реалізувати  свої  плани і  задуми;  чи

отримали Ви задоволення від даної практики. 

3.2. Які професійні педагогічні знання, уміння і навички сформувалися

і розвинулися у Вас під час практики; які педагогічні здібності виявились. 

3.3. З якими труднощами зіткнулися Ви в період роботи в таборі; які

види  професійно-педагогічної  діяльності  виявилися  найскладнішими

(діагностико-прогностична,  організаційно-допоміжна,  організаційно-

педагогічна, організаційно-методична).

6.2. Розробка залікового плану-конспекту виховного заходу

     План-конспект залікового виховного заходу має традиційну структуру і

віддзеркалює  всі  етапи  його  підготовки  та  проведення  і  завершується

самоаналізом. У заліковому заході обов’язково повинні бути зазначені:

1. Тема.

2. Виховна мета та завдання.

3. Місце, час проведення, вік вихованців.

4. Розгорнутий сценарій.

5. Педагогічні висновки.

     У висновках необхідно висвітлити наступні питання:

• Чи досягли  Ви поставленої  мети,  чи  виконані  завдання  заходу?  Чого не

досягли? Чому? 

• Які моменти викликали найбільший інтерес у дітей? Чому?

• Які висновки з придбаного досвіду Ви зробили? 

7. Критерії оцінювання роботи студентів-практикантів з літньої виховної

практики.

     Результати  виховної  практики  оцінюються  за  чотирма  рівнями:

досконалий  («відмінно»);  достатній  («добре»);  початковий  («задовільно»);

недостатній  («незадовільно»).  При  цьому  визначено  такі  критерії

оцінювання досягнень студентів:

     «відмінно»  –  студент  одержав  позитивну  характеристику  керівництва

табору, надав своєчасно  повний якісний звіт  про проходження практики,
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виявив  високий  рівень  сформованості  професійних  умінь

(організаторських,  комунікативних,  конструктивних  тощо):  здійснював

професійно-педагогічну  діяльність  на  креативному  рівні,  застосовуючи

новітні  педагогічні  технології,  різноманітні  форми  виховної  роботи;

виявив вільне володіння педагогічною технікою;

     «добре»  –  студент  одержав  позитивну  характеристику  керівництва

табору,  надав  своєчасно  повний  звіт  про  проходження  практики;

здійснював  свою  діяльність  здебільшого  на  репродуктивному  рівні;

виявив  досить  високий  рівень  професійної  компетентності;

використовував  різноманітні  форми  виховної  роботи;  виявив  досить

вільне  володіння  педагогічною технікою, але припускав окремі помилки у

організаційно-методичній  роботі  (при  плануванні,  при  вирішенні  складних

педагогічних задач, у складанні звітної документації);

     «задовільно» –  студент  одержав  характеристику  керівництва  табору  з

окремими зауваженнями,  надав  неповний  звіт  про  свою  роботу;  виявив

недостатній рівень сформованості практичних умінь щодо виховної роботи з

дітьми;  припускав  помилки  у  вирішенні  педагогічних  ситуацій;  виявив

низький  рівень  ініціативності,  самостійності,  володіння  педагогічною

технікою;

     «незадовільно» – студент одержав характеристику керівництва табору із

суттєвими зауваженнями;  звітна  документація  надана  несвоєчасно,  не

відповідає  встановленим  вимогам:  здійснював  професійно-педагогічну

діяльність  на  виконавчому  рівні;  виявив  недостатній  рівень  володіння

практичними  вміннями  в  організації  виховної  роботи;  не  зміг  налагодити

взаємодію з дитячим колективом; не виявив самостійності. ініціативності;

мали місце дисциплінарні порушення. 

                                                
8. Розподіл балів, які отримують студенти

Тип документації Назва документу Кількіст
ь балів

Загалом:

Обов’язкові Перспективний план виховної роботи 10 65
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документи: на період проходження практики

План-конспект виховного заходу 30

Характеристика    студента-

практиканта з оцінкою роботи.

15

Звіт  про  результати  проходження
організаційно-виховної   практики  у
дитячому оздоровчому закладі

10

Документи   за 
вибором:

Презентація  до  плану-конспекту
виховного заходу

20

Свідоцтво  про  керівництво  секцією,
студією,  тощо  за  підписом
начальника табору

10

Щоденний аналіз виховної роботи 10

Фото-звіт 15

Список загону, девіз та пісня 5

Грамоти, подяки 10

Зошит  з  оцінками  діяльності
студента-практиканта вихованцями

10

Приклади дитячої творчості 20

     Таким  чином,  студент-практикант,  який  подає  до  заліку  обов’язкові
документи може отримати максимальну оцінку у 65 балів. Оцінка може бути
підвищена за рахунок документів за вибором студента.

Шкала оцінювання
Сума  балів  за  всі
види  виховної
діяльності  протягом
проходження
практики

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

зараховано
70-89

50-69

1-49 не зараховано

9. Методичне забезпечення

1. Положення  про  проведення  практики  студентів  вищих  навчальних
закладів України.  Мінюст України від 8.04.1993, № 93.

Допоміжна література:
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1. Гончарова Т.В.,  Олійник  Н.Я.  Ритуали,  символи  та  атрибути  дитячого

оздоровчого закладу // Позакласний час. - 2004. - Травень. - № 9-10. - С 47-50.

2. Гончарова Т.В., Олійник Н.Я., Тараканова А.П. Оздоровчий заклад – 
центр виховної роботи з дітьми влітку // Позакласний час. - 2004. - Травень. -
№9-10.- С 29-36.
3. Григоренко  Ю.  Н.,  Пушина  М.А.  Здравствуй,  наш  лагерь!:  учебно-

практическое пособие для воспитателей и вожатых. - М.: Пед. об-во России,

2003. - 192 с.

4. Дубінка М.М. Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах. 
- Кіровоград: ТОВ «Поліграфічні послуги», 2006. - 212 с.
5. Закон  України  «Про  оздоровлення  та  відпочинок  дітей»  //

Всеукраїнський збір організаторів дитячого відпочинку та оздоровлення, 12-13

вересня 2008 р. – Скадовськ, 2008. – 23 с.
6. Інструктивно-нормативні  матеріали  (на  допомогу  працівникам

профспілкових організацій та дитячих оздоровчих закладів з питань організації

оздоровлення  й  відпочинку  дітей).  Федерація  професійних  шкіл  України  /

Упор. Піщейко О.О. – Київ, 2008. – 142 с.
7. Інформаційно-методичний  збірник  матеріалів  щодо  оздоровлення  та

відпочинку  дітей  в  Україні  /  Упорядники:  Кияниця  З.П.,  Смирнова  М.О.,

Чеботарьова И.О., Король М.Ю.  - К.: Поліграфцентр «ТАТ», 2002. – 126 с.
8. Корсун  И.В.,  Харченко  С.Я.  Организация  свободного  времени

школьников. / Методическое пособие/ Луганск, ЛГПИ, 1998. - 77с.
9. Методичні  рекомендації  організації  фізкультурно-оздоровчої  роботи  в

школі // Здоров’я та фізична культура. - 2006. - №16-17. -  червень.- С.3-6.
10. Миргородська  Т.  Дитячий  оздоровчий  табір  //  Початкова  школа.-

2006.червень. - № 21.- 24с.
11. Організація  літнього  відпочинку  дітей  та  молоді.  У  2  частинах  /

Харченко С.Я., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О. – Луганськ: «Альма-матер»,

2003.

12. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітньої школи

(програма). Наказ Міністерства освіти і науки України. // Практика управління

закладом освіти. - № 5 (10), травень. – 2008. – с.26-35.

13. Охорона  праці  та  безпека  життєдіяльності  в  шкільних  оздоровчих

таборах. // Практика управління закладом освіти. - № 5 (10), травень. – 2007. –

с.75-83.

14. Слюсаренко  Н.В.  Паначушина  О.Є.  Організаційно-педагогічні  основи

соціалізації  підлітків  у  молодіжних  організаціях:  Навч.посібн.  –  Херсон:

Айлант, 2006. – 146 с.
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