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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Позашкільна освіта в літніх оздоровчих таборах» 

І. Основна мета дисципліни  Формування компетентностей студентів у процесі опанування знань, вмінь, навичок з організації позашкільної освіти у літніх 

оздоровчих таборах. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців  
Спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки,  

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.19 

IІІ. Програмні результати навчання 

 

ПР10. Вміти організовувати позакласну та позашкільну виховну роботу з дітьми. 

ПР12. Здійснювати організацію масових заходів закладів позашкільної освіти. 

ПР13. Вміти оцінювати, організовувати та визначати перспективи власної професійної роботи у галузі позашкільної освіти, 

відповідально ставитися до результатів діяльності. 

ПР14. Забезпечувати охорону життя й здоров’я вихованців, учнів, слухачів закладу позашкільної освіти. 

ПР15. Володіти основами професійної культури, етичних норм та творчої майстерності. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Тема І. Теоретичні засади діяльності літнього дитячого оздоровчого табору. 

Тема ІІ. Нормативно-правове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей влітку. 

Тема ІІІ. Методичні рекомендації з організації виховної роботи в літньому дитячому оздоровчому таборі. 

Тема ІV. Різновиди дозвіллєвої та виховної роботи в літньому дитячому оздоровчому таборі. 

Тема V. Ігротека та тренінги у літньому дитячому оздоровчому таборі. 

V. Назва кафедри та викладацький 

склад, який буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

Кафедра позашкільної освіти Навчально-наукового інституту молодіжної політики та сімейної політики і соціальної роботи УДУ 

імені Михайла Драгоманова 

Книш Віктор Миколайович, викладач кафедри позашкільної освіти 

VI. Обсяги навчального навантаження 

та терміни викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

аудиторних – 24 год., самостійної роботи – 66 год. 

Дисципліна викладається у 6 семестрі.  

VII. Основні інформаційні джерела для 

вивчення дисципліни  

 

Лаппо В.В. Методика виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах: Практичний посібник / В.В. Лаппо. – Івано-

Франківськ: НАР, 2016. – 308 с. 

Організація дозвілля у літніх дитячих таборах : методично-репертуарний збірник / В.О. Неретін, Д.Л. Неретіна, В.В. Рутецький, І.М. 

Суботницький. – ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. – 58 с. 

Організація виховного процесу в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Н. А. Коломієць, І. Г. Резніченко. – Умань : Візаві, 2020. – 230 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у 6 семестрі. 
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