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ФОРМУВAННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГOTOBHOCTI МАЙБУТНIX 

ПЕДАГОГIВ ДО РОБОТИ 3 ДIТЬМИ В ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ 

ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Кечик О.О., Харченко О.О.  

Сучасний етап розвитку педагогiчної освiти характеризується пошуком 

технологiй виховання, якi будуть забезпечувати творчу самореалiзацiю 

особистостi. Одним iз найважливiших стратегiчних завдань нашої держави в 

забезпеченнi соцiального захисту дитинства є реалiзацiя права на 

оздоровлення та вiдпочинок. Охоплення дiтей opгaнізованими формами 

оздоровлення й вiдпочинку в канiкулярний перiод також забезпечує їхню 

зайнятiсть, попереджує явище бездоглядностi, дає можливiсть продовження 

виховного процесу й розвитку творчих здiбностей дiтей у вiльний вiд 

навчання перiод. Цим i пiдтверджуються прийнятi урядом нашої держави 

вiдповiднi документи oстанніx років. Це Закон України «Про позашкiльну 

oсвiтy» (вiд 15.04.2002 р.), «Типове положення про дитячий оздоровчий 



заклад» (вiд 05.02.2004 р.), Закон України «Про оздоровлення та вiдпочинок 

дiтей» (04.09.2009 р.).  

Загальновiдомо, що мета й результат професiйної пiдготовки пов'язаний 

iз категорiєю «готовність». Стiйкий iнтepec науковцiв до дослідження 

готовності стyдентів до певних видів діяльності доводить важливiсть й 

актуальнiсть цiєї проблематики. Феномен набуває опрацювання в 

мiжгалузевому науковому просторi, його дослiдженню присвячують свої 

працi: Д. Н. Узнадзе, О. О. Ухтомський, М. Д. Левiтов, M. I. Дьяченко,          

Л. О. Кандибович, А. О. Деркач, В. О. Моляко, С. Д. Максименко,                 

В. О. Сластьонiн, В. Д. Шадриков та iншi.  

Готовність до педагогiчної дiяльностi ми розглядаємо як складне 

соціально-психологічне утворення, ядро якого складають позитивне 

ставлення до професiї, наявнiсть професiйно важливих якостей особистостi, 

певна структурність професiйних знань, умінь, навичок i здiбностей, 

результат професiйної освiти й виховання, соцiальної зрiлостi особистостi, а 

також почуття вiдповiдальностi за результати своєї дiяльностi.  

Проблема пiдготовки студентiв до роботи з дiтьми в оздоровчих 

установах розглядалась у психолого-педагогiчнiй лiтератyрi досить 

рiзнобiчно: психологiчнi проблеми професiйної пiдготовки майбутнiх 

учителiв (О. С. Газман, P. I. Платонова); методичний аспект пiдготовки до 

роботи з дiтьми в лiтнiй перiод (М. Є. Сисоєва, О. В. Столяренко); 

формування у студентiв педагогiчних здібностей для роботи з дiтьми в лiтнiй 

перiод (С. В. Кульневич, Р. С. Немов, О. І. Пилипенко); пiдготовка студентiв 

до спортивно-оздоровчої роботи в дитячих таборах вiдпочинку                     

(В. В. Майборода, В. В. Лях); форми органiзацiї та методика проведення 

дозвiлля пiдлiткiв (Г. М. Аксельруд, Б. В. Купрiянова, К. А. Паломiс); 

соцiально-психологiчна пiдготовка вчителя до роботи зi 

складновиховуваними дiтьми в лiтнiй перiод (Є. I. Рогов, Т. С. Яценко). 

Результат аналiзу наукових робiт, стану i детермiнант професiйної 

пiдготовки майбутнiх педагогiв до роботи в системi лiтнього вiдпочинку 



дiтей дав пiдстави виявити низку протирiч: 1) між потребами суспiльства у 

формуваннi нових цiннiсних орiєнтацiй i невисоким piвнем готовностi 

майбутнiх педагогiв до вирiшення виховних завдань позашкільної установи; 

2) мiж потребами iнтегрованого пiдходу до формування особистостi 

майбутнього вчителя, оволодiння ним професiйними знаннями й умiннями i 

слабкими зв'язками мiж загальнокультурною, спецiальною та психолого-

педагогiчною пiдготовкою; 3) мiж необхiднiстю реалiзацiї особистiсно 

орiєнтованого пiдходу до становлення фахiвця в цiлicному oсвітньому 

процесi вищого навчального закладу й недостатньою цiльовою iнтеграцiєю 

основних складових навчального процесу: навчальної, позааудиторної 

дiяльностi студентiв, їхньої самостiйної роботи, проходження педагогiчної 

практики.  

Залишається недослiдженою низка питань важливих для тeopiї та 

практики готовноcтi студентiв до роботи в лiтнiх оздоровчих установах: 

недостатньо висвiтлено процес пiдготовки майбутніх учителiв iз позицiй 

сучасних концепцiй навчання й виховання, не дослiджувалась ця проблема в 

рамках професiйної пiдготовки студентiв педагогiчних вищих навчальних 

закладiв. Потребують визначення й дослiдження педагогiчнi умови 

ефективного формування готовностi майбутнiх педагогiв до виховної роботи 

в лiтнiх оздоровчих установах.  

Метою нашого дослiдження є розкриття змiсту пiдготовки майбутнього 

педагога до реалiзацiї гуманiстичної парадигми виховання дiтей, а також 

дослiдження шляхiв ефективного формування готовності студентiв до роботи 

в лiтнiх дитячих оздоровчих закладах.  

Проблема пiдготовки майбутнiх учителiв до виховної роботи в дитячих 

оздоровчих закладах є актуальною й мaє важливе практичне значення для 

вiдновлення дiяльностi дитячих закладiв вiдпочинку й оздоровлення, 

наповнення сучасним виховним змicтом оздоровчо-виховного процесу.  

Згiдно з навчальними планами спецiальностей i квалiфiкацiйних 

характеристик спецiалiстiв iз урахуванням здобутих знань, вироблення умінь 



та навичок у результатi вивчення спецiальних теоретичних дисциплiн, 

студенти третього курсу Лисичанського педагогiчного коледжу освiтньо-

квалiфiкацiйних piвнів «молодший спецiалiст» та «бакалавр» спецiальностей 

«Початкова oсвiтa», «Дошкiльна oсвітa», «Фiзичне виховання», 

«Технологiчна oсвітa» щорiчно в шостому семecтpi (упродовж 4 робочих 

тижнiв) виконують завдання лiтньої педагогiчної практики в дитячих 

оздоровчих закладах, студенти коледжу входять до складу педагогiчного 

загону «Дивосвiт», метою якого є формування в майбутнiх учителiв 

практичних умінь органiзацiї дитячих колективiв пiд час лiтнього 

вiдпочинку, педагогiчних здiбностей i професiйних якостей; створення 

позитивної, доброзичливої атмосфери в студентському середовищі.  

Географiя роботи педагогiчного загону досить рiзноманiтна: вiд cтeпiв 

Луганщини до узбережжя Чорного моря. Студенти «Дивосвiту» працюють на 

базi Мiжнародного дитячого медичного центру «Чайка» (АР Крим,                

м. Євпаторiя), дитячого оздоровчого комплексу «Пiвденний» (АР Крим, 

Бахчисарайський район, с. Пiщане), дитячих оздоровчих таборiв iмeнi          

Ю. Гaгapiнa (Луганська область, с. Щедрищево), iмeнi О. Кошового 

(Луганська область, с, Нижнє), «Восход» (м. Лисичанськ), «Сосновий гай» 

(м. Kpeмiннa), «Мрiя» (Кремiнський район), Лисичанської дитячо-юнацької 

спортивної школи, дитячих навчальних закладiв i пришкiльних таборiв мicт i 

селищ Луганської та Донецької областi.  

Особливiстю органiзацiї роботи в лiтнiй перiод є те, що викладачi 

циклової комiciї загальної педагогiки та психологiї заздалегiдь передбачають 

i планують спецiальну пiдготовку студентiв до цього виду роботи, що 

полягає в проведеннi навчальних ceмiнapiв, спецкурсiв, iнструктивно-

методичних зiбрань; органiзацiї в кабiнетi педагогiчної практики виставки 

методичної лiтератури; у визначеннi об'єктiв лiтньої роботи й розподiлi 

студентiв у них; пiдготовцi наказу директора коледжу про роботу загону 

влiтку. 



Керiвництво педагогiчного коледжу постiйно спiвпрацює з дитячими 

оздоровчими закладами рiзних типiв i форм власностi, попередньо уклавши 

угоди з їx керiвництвом. Контроль за роботою студентського загону 

здiйснюють методисти коледжу: вiдвiдують табори, перевіряють 

документацію, консультують cтyдeнтів, надають методичну допомогу.  

Пiдготовка до роботи студентiв у таборi вiдбувається в процесi вивчення 

психологo-педагогiчних дисциплiн («Педагогiка», «Дидактика», «Теорiя 

виховання», «Методика виховної роботи», «Вступ до спецiальностi» тощо), а 

також пiд час занять у «Школi педагога-органiзатора» (36 годин), де студенти 

навчаються випускати газети, блискавки, листiвки, подяки, використовуючи 

для цього пiдручний матерiал; набувають досвiду роботи з органiзацiї 

самоврядування за умов тимчасово створеного різновікового дитячого 

колективу; презентують назви загонів, розробляють i захищають творчi 

проекти щодо органiзацiї та проведення табiрної змiни з дiтьми.  

Логiчним продовженням вивчення теоретичного курсу є практична 

пiдготовка, що здiйснюється на iнструктивно-методичному зiбраннi 

студентiв, пiд час якого створюються загони студентiв. Майбутнi педагоги 

продумують загонам назву, девiз, промовку, емблему, форму, колективно 

планують, готують і проводять різні конкурси, свята, вечори тощо. 

Важливою умовою на шляху до майбутньої професiйної дiяльностi є 

залучення студентiв до безпосередньої участi в зазначених видах дiяльностi, 

що викликає в них прагнення до самореалiзацiї, самоутвердження й 

самоудосконалення.  

На iнструктивно-методичному зiбраннi студентам надається можливiсть 

самостiйно планувати робту, визначати цiлi й завдання, моделювати й 

запроваджувати рiзнi форми роботи з дiтьми: свято акторської майстерностi, 

спортивнi заходи, творчi фестивалi, проведення тематичних днiв у таборi 

(день природи, день гумору, день України, день iменинника, день творчостi). 

Так вiдбувається органiчний перехiд вiд теорії до практики, де формується 

перший досвiд органiзацiї та проведення виховної взаємодiї з дiтьми.  



Лiтня педагогiчна практика є самостiйною роботою студентiв, бо вони є 

повноправними членами педагогiчного колективу табору, несуть 

вiдповiдальнiсть за життя та здоров'я дiтей. Пiд час практики студенти 

працюють на посадах вихователiв загонiв, iнструкторами зi спорту, туризму, 

музичними керiвниками, органiзаторами гурткової роботи, психологами. 

Лiтня педагогiчна практика має низку специфiчних особливостей [1, с. 56]: 

проходить у позамiськiм оздоровчiм закладi в перiод шкiльних канiкул, коли 

призупинено навчальний процес, немає впливу сім’ї, рiзних колективiв; 

школярi перебувають у таборi протягом 18-21 днiв; студент потрапляє в 

середовище тимчасового дитячого колективу, рiзноманiтних контактiв iз 

вихователями, виконує вci функкцiональнi обов'язки педагога-вихователя.  

Труднощами для студентiв є невiдповiднiсть теоретичної моделi 

професiйної дiяльностi тим реальним педагогiчним ситуацiям, iз якими вони 

стикаються в процесi своєї дiяльностi. Це обумовлює специфiку завдань, 

змiсту, форм органiзацiї практики. Пiд час її проходження студенти не тiльки 

закрiплюють свої теоретичнi знання, здобутi у вищому навчальному закладi, 

а й удосконалюють умiння й навички педагогiчної працi. Педагогiчна 

майстернiсть удосконалюється в повсякденнiй роботi з дiтьми, спiлкуваннi з 

ними, пошуках власних педагогiчних знахiдок на основi реалiзацiї здобутих 

знань i вмінь iз педагогiки. Психологiї, фiзiологiї, гiгiєни, методики виховної 

роботи.  

Iдучи на педагогiчну практику, студент повинен умiти визначити мету й 

завдання виховної роботи в таборi; планувати дiяльнiсть загону на день, 

змiну; проводити колективнi творчi справи, органiзувати туристичнi походи, 

змагання; залучати дiтей до трудових та екологiчних справ, 

природоохоронних заходів, підготовки творчих конкурсів і свят; проводити 

туристично-краєзнавчу й пошукову роботу [2, с. 16].  

Студенти «Дивосвiту» пiд час роботи в дитячих оздоровчих таборах 

утiлюють найсучаснiшi педагогiчнi iдеї, роблять рiзноманiтним, творчим i 

цiкавим дозвiлля дiтей рiзного віку, серед проведених заходів – спортивні 



змагання, конкурси талантів, інтелекту, моди та краси, тематичнi вечори 

вiдпочинку, наприклад: «Бразильський футбол», «День навпаки», «День 

Нептуна», «Гладiаторськi бої», «Нашi альпiнарії», «Му dance», «Х-фактор», 

«Парк юрського перiоду», «Останнiй герой», «День казки» тощо.  

Пiдсумки роботи загону «Дивосвiт» пiдводяться на звiтнiй конференцiї 

за участi вcix студентiв-практикантiв, методистiв, викладачiв коледжу у 

вepecнi. Студенти надають творчий звiт про роботу в лiтнiх оздоровчих 

таборах, учасники конференцiї виступають з пропозицiями щодо 

вдосконалення органiзацiї виховної роботи, дозвiлля для дiтей улiтку, 

пiдготовки студентiв до роботи з дiтьми. Оговорюються успiхи й помилки 

дiяльностi студентiв-практикантiв i надаються пропозицiї, методичнi 

рекомендацiї щодо покращення їхньої роботи в майбутньому. На адресу 

Лисичанського педагогiчноro коледжу надходять листи подяки та грамоти 

вiд адмiнiстрацiй дитячих оздоровчих таборiв, що є показником якiсної 

роботи стyдентiв.  

На пiдставi зазначеного вище можемо стверджувати, що формування 

професiйної готовностi майбутнiх педагогiв до роботи з дiтьми це цiлicний 

процес, результативнiсть якого залежить вiд характеру професiйної 

спрямованостi, змiсту, форм i методiв загальнопедагогiчної теоретичної 

пiдготовки в навчальнiй дiяльностi, цiлеспрямованого запровадження з 

виховною метою позааудиторної роботи зi студентами.  

Перспективним для вивчення цiєї проблеми є вдосконалення змiсту 

спецкурсу «Соцiально-педагогiчна практика» з метою дiагностування рiвня 

готовностi студентiв до роботи в оздоровчих закладах та оновлення змiсту 

пiдготовки майбутнiх учителiв у сучаснiй соцiально-педагогiчнiй ситуацiї.  
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ФОРМУВAННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГOTOBHOCTI МАЙБУТНIX 

ПЕДАГОГIВ ДО РОБОТИ 3 ДIТЬМИ В ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ 

ЗАКЛАДАХ 

 

Кечик О. О., Харченко О. О. 

 

У cтaттi обґрунтовується проблема пiдготовки майбутнiх учителiв до 

роботи в дитячих оздоровчих закладах; узагальнено та проаналiзовано досвiд 

роботи Лисичанського студентського педагoгiчного загону «Дивосвiт». 

Ключовi слова: дитячий оздоровчий табiр, професiйна готовність, 

самостiйна робота студентiв, педагогiчна практика.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Кечик О. А., Харченко Е. А.  

 

В статье обосновывается проблема подготовки будущих учителей к 

работе в детских оздоровительных заведениях; обобщен и проанализирован 

опыт работы Лисичанского студенческого педагогического отряда 

«Дивосвит».  

 



Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, профессиональная 

готовность, самостоятельная работа студентов, педагогическая практика.  

 

FORMING OF PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE TEACHERS 

ТО WORK WIТH CНILDREN IN SUMMER CНILD'S HEALTH 

ESTABLISHMENTS 

 

Kechik О. O. Kharchenko О. О.  

 

Iп this article actuality of problem of preparation of future teachers to work in 

child's health establishments is sharply grounded; the authors consider and 

generalize experience of Lisichansk students' pedagogical detachment «Divosvit».  

 

Keywords: child's health саmр, professional readiness, self-work of students, 

pedagogical practice. 


