
Каталог  учебной дисциплины  (модуля) 
Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Методика воспитательной работы в 
детских оздоровительных 
учреждениях образования 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 3 
Семестр обучения 6 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

34 

лекционные 14 
семинарские 20 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 1,5 

Содержание дисциплины 
Цель учебной дисциплины – подготовка студентов к организации и 

проведению летнего отдыха детей в детских оздоровительных учреждениях 
образования, работающих по принципу многопрофильной системы. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у будущих учителей умения создавать временный 

детский коллектив; 
– обучить студентов методам, обеспечивающим защищенное 

положение личности ребенка во временном коллективе; 
– содействовать формированию у студентов знаний о содержании 

профильных деятельностей, в которые они будут включать своих 
воспитанников для развития у них гражданской, нравственной, эстетической, 
экологической, общетрудовой культуры; 

– ознакомить студентов с белорусскими народными играми, 
праздниками и обрядами, народными промыслами, которые могут быть 
использованы ими в условиях детского оздоровительного учреждения 
образования; 

– обучить студентов технологии проведения коллективных творческих 
дел, игр, конкурсов, спортивных праздников и т.д.; 

– создать условия для раскрытия творческого потенциала студентов и 
мотивировать их к созданию и защите авторской модели смены детского 
оздоровительного учреждения образования. 

Учебная дисциплина тесно связана педагогикой. Она базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как 
«Педагогика современной школы», «Педагогические системы и технологии». 
 

И.о. заведующего кафедрой педагогики                                         И.А. Царик  
  



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

Методыка выхаваўчай работы ў 
дзіцячых аздараўленчых установах 
адукацыі 

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 3 
Семестр навучання 6 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

34 

лекцыйныя 14 
семінарскія 20 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік  
Колькасць крэдзітаў 1,5 

Змест дысцыпліны 
Мэта вучэбнай дысцыпліны - падрыхтоўка студэнтаў да арганізацыі і 
правядзення летняга адпачынку дзяцей у дзіцячых аздараўленчых установах 
адукацыі, якія працуюць па прынцыпе шматпрофільнай сістэмы. 
Задачы дысцыпліны: 
- сфарміраваць у будучых настаўнікаў ўменні ствараць часовы дзіцячы 
калектыў; 
- навучыць студэнтаў метадам, якія забяспечваюць абароненае становішча 
асобы дзіцяці ў часовым калектыве; 
- садзейнічаць фарміраванню ў студэнтаў ведаў пра змест дзейнасці, у якую 
яны будуць ўключаць сваіх выхаванцаў для развіцця ў іх грамадзянскай, 
маральнай, эстэтычнай, экалагічнай, агульнапрацоўнай культуры; 
- азнаёміць студэнтаў з беларускімі народнымі гульнямі, святамі і абрадамі, 
народнымі промысламі, якія могуць быць выкарыстаны імі ва ўмовах 
дзіцячай аздараўленчай ўстановы адукацыі; 
- навучыць студэнтаў тэхналогіі правядзення калектыўных творчых спраў, 
гульняў, конкурсаў, спартыўных святаў і г.д .; 
- стварыць умовы для раскрыцця творчага патэнцыялу студэнтаў і 
матываваць іх да стварэння і абароны аўтарскай мадэлі змены дзіцячай 
аздараўленчай ўстановы адукацыі. 
Вучэбная дысцыпліна цесна звязана з педагогікай. Яна грунтуецца на ведах, 
атрыманых студэнтамі пры вывучэнні такіх дысцыплін, як “Педагогіка 
сучаснай школы”, “Педагагічныя сістэмы і тэхналогіі”. 
 
 
В.а. загадчыка кафедры педагогікі                                         І.А. Царык  
 


