
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

МОДУЛЯ 1 

 

№ 1 

1. Місце і роль класного керівника у системі виховної роботи школи.  

2. Методика використання виховних можливостей народних традицій. 

3. Складіть програму вивчення навчальної неуспішності школяра. 

 

№ 2 

1. Функції, напрями, форми роботи класного керівника. 

2. Методика проведення бесіди "за круглим столом". 

3. Складіть план предметного тижня (за фахом факультету). 

 

№ 3 

1. Методика вивчення особистості учня. 

2. Методика проведення класних зборів. 

3. Складіть план проведення «Українських вечорниць». 

 

№ 4 

1. Методика вивчення учнівського колективу. 

2. Методика проведення етичних бесід.  

3. Складіть план пізнавального вечора. 

 

№ 5 

1. Планування виховної роботи. 

2. Методика проведення пізнавальних вечорів. 

3. Складіть питання анонімної анкети для вивчення відносин колективу з 

класним керівником. 

 

№ 6 

1. Методика формування моральної культури учнів 

2. Методика проведення «усного журналу». 

3. Складіть план проведення диспуту на тему «Які сучасні проблеми сім'ї і 

шлюбу?» 

 

№ 7 

1. Критерії оцінки моральної культури учнів. 

2. Методика проведення диспуту.  

3. Складіть план проведення вікторини «Що? Де? Коли?» 

 

№ 8 

1. Сутність, завдання та зміст громадянського виховання учнів. 

2. Методика проведення етичної бесіди. 

3. Складіть план «усного журналу» з проблем національного виховання. 

 



№ 9 

1. Учнівське самоврядування й педагогічне керівництво ним. 

2. Методика вивчення згуртованості колективу. 

3. Складіть план тематичної конференції (тема за вибором студента). 

 

№ 10 

1.Методика роботи педколективу з використанням народних традицій. 

2. Методика проведення класних зборів. 

3. Складіть план індивідуальної бесіди з недисциплінованим учнем, 

спрямованої на вивчення його позашкільних інтересів. 

 

№ 11 

1. Методика та етапи формування розумової культури учнів. 

2. Методика проведення дискусії. 

3. Складіть план виховного заходу, спрямованого на формування культури 

поведінки учнів (тема й форма проведення за вибором студента) 

 

№ 12 

1. Методика формування відповідального ставлення до навчання. 

2. Методика проведення вікторин. 

3. Складіть розгорнутий план свята з використанням національних традицій 

(тема за вибором студента). 

№ 13 

1. Методика формування культури поведінки. 

2. Методика проведення предметного тижня. 

3. Складіть розгорнутий план етичної бесіди (тема за вибором студента). 

 

№ 14 

1. Діагностика вихованості. 

2. Методика проведення інтелектуальної гри. 

3.Складіть розгорнутий план проведення класних зборів. 

 

№ 15 

1. Оцінка результативності виховної роботи. 

2. Методика проведення тематичних конференцій.  

3. Складіть анкету для вивчення сім'ї школяра. 

 

№ 16 

1. Оцінка громадянської культури учнів. 

2. Методика проведення бесіди «за круглим столом». 

3. Складіть анкету для вивчення ставлення школярів до класних доручень. 

 

№ 17 

1. Методика формування громадянської культури. 

2. Методика планування виховної роботи. 



3. Скласти розгорнутий план проведення педагогічного консиліуму (тема за 

вибором студента). 

 

№ 18 

1. Форми виховної роботи класного керівника. 

2. Етапи виховної роботи педколективу з використання виховних 

можливостей народних традицій. 

3. Складіть план проведення дебатів (тема за вибором студента). 

 

№ 19 

1. Вивчення особистості учня. 

2. Методика проведення класної години. 

3. Складіть орієнтовний зміст тематичної вікторини. 

 

№ 20 

1. Програма вивчення особистості. 

2. Методика проведення пізнавальних вечорів. 

3. Складіть орієнтовний план проведення «усного журналу» (тема за вибором 

студента). 

 

№ 21 

1. Програма вивчення учнівського колективу. 

2. Методика проведення диспуту. 

3. Складіть план пізнавального вечора з урахуванням специфіки факультету. 

 

№ 22 

1. Методика організації морального виховання учнів. 

2. Методика проведення вікторин. 

3. Підберіть завдання-ситуації на виявлення рівня вихованості школярів. 

 

№ 23 

1. Методика організації національного виховання. 

2. Методика проведення класних зборів. 

3. Скласти питання анкети на виявлення суспільної спрямованості 

особистості учня 

 

№ 24 

1. Методика складання програм вивчення рівня вихованості учнів 

2. Методика проведення педагогічного консиліуму. 

3. Складіть план проведення інтелектуальної гри з учнями старших класів. 

 

№ 25 

1. Методика організації учнівського самоврядування. 

2. Методика проведення виховних заходів з використанням національних 

традицій, обрядів, звичаїв. 



3. Складіть розгорнутий план вивчення учнівського колективу. 

 

 

№ 26 

1. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання. 

2. Методика планування виховної роботи. 

3. Складіть розгорнутий план «усного журналу» (тема за вибором студента). 

 

№ 27 

1. Формування моральної культури учнів. 

2. Методика проведення класних зборів. 

3. Складіть тематику виховних заходів з формування в учнів різних вікових 

груп національної культури. 

 

№ 28 

1. Діагностика громадянськості школярів. 

2. Методика проведення тематичних конференцій.  

3. Складіть план бесіди з учнями щодо культури поведінки у громадських 

місцях. 

 

 

№ 29 

1. Завдання та зміст виховної роботи класного керівника.  

2. Мета та етапи виховної роботи педколективу з використання виховних 

можливостей народних традицій. 

3. Підберіть проблемні питання до диспуту (тема за вибором студента). 

 

№ 30 

1. Критерії результативності виховної роботи. 

2. Методика проведення тематичних конференцій. 

3. Скласти розгорнутий план проведення педагогічного консиліуму (тема за 

вибором студента). 

№ 31 

1. Мета й зміст обліку виховної роботи. 

2. Методика проведення етичної бесіди. 

3. Скласти розгорнутий план проведення інтелектуальної гри з учнями 5-7 

класів. 

№ 32. 

1.Методика формування моральної культури школярів. 

2. Методика організації учнівського самоврядування. 

3. Скласти розгорнутий план бесіди з учнями щодо формування 

відповідального ставлення до громадських доручень. 

 

№ 33 

1. Методика формування національної свідомості учнів. 



2. Методика проведення класних зборів. 

3. Складіть анкету для виявлення інтересів школярів у виховній роботі. 

 

№ 34 

1. Формування відповідального ставлення до навчання. 

2. Методика проведення українських вечорниць. 

3. Скласти орієнтовний план проведення класних зборів (тема за вибором 

студента). 

 

№ 35. 

1. Методика розумового виховання. 

2. Методика проведення свят з використанням національних традицій. 

3. Скласти завдання-ситуації на виявлення рівня вихованості школярів. 


