
ЗМІСТ КУРСУ 

І кредит. Теоретичні основи виховного процесу в школі – 36 годин 

Модуль І 

Основи організації виховної роботи в сучасній школі – 10 годин 

Виховання, виховна робота, технологія організації виховної роботи; форми, 

методи виховання; цілевизначення, планування, рефлексія, аналіз ефективності 

виховного процесу, критерії та рівні вихованості. 

Класний керівник, функції та обов’язки класного керівника, система 

виховної роботи, напрямки виховної роботи, форми виховної роботи. 

Педагогічна діагностика, педагогічна прогностика, контроль, методика та 

техніка вивчення учнів та учнівського колективу, програма вивчення 

особистості, учнівського колективу. 

Методика проведення «усного журналу», бесіди «за круглим столом», 

дискусії. 

Лекція 1 

Тема: Предмет та зміст курсу МВР. Завдання виховної роботи в сучасній 

школі та її планування 

Мета: розкрити технологію організації виховного процесу, проаналізувати 

завдання виховної роботи в сучасній школі та визначити конкретні технології 

аналізу ефективності процесу виховання, його цілевизначення та планування. 

План 

1. Предмет і завдання курсу «Методика виховної роботи». Основні категорії 

та поняття. 

2. Основні напрямки виховної роботи та практична діяльність класного 

керівника. 

3. Особливості виховної роботи в сучасній школі. Планування виховної 

роботи. 

Література: 

1. Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - №6. – С.3-8. 

2. Кацинська Л., Дем’янюк Т. Класний керівник: проблеми, досвід, 

перспективи. – Рівне, 1997. – 250 с.  

3. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

4. Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу в школі // Рідна 

школа. – 1999. - №6. – С. 10-12. 

5. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом 

иснтитуте. – Киев-Одесса, 1988. – 158 с. 

6. Кузь В.Г. Основи національного виховання. – К.: Либідь, 1996. – 90 с. 

7. Планування виховної роботи в середніх закладах освіти // Інформаційний 

збірник МО України. – 1998. - № 14. 

8. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне 

забезпечення. – Х.: Основа, 2005. – 128 с. 

9. Яворська Г.Х. Педагогіка для працівників: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. 
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– 335 с. 

Лекція 2 

Тема 2: Методика і техніка вивчення окремих учнів та учнівського 

колективу, використання його результатів у виховній роботі 

Мета: розкрити основи вивчення окремих учнів та учнівського колективу, 

критерії та рівні вихованості особистості. Познайомити: з програмами вивчення 

особистості учня та учнівського колективу, використанням методик у виховній 

роботі класного керівника. 

План 

1. Методологічні основи та принципи вивчення окремих учнів та 

учнівського колективу. 

2. Критерії та рівні вихованості особистості. 

3. Програма вивчення особистості учня та учнівського колективу. 

4. Використання методик у виховній роботі класного керівника. 

Література: 

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: 

Райдуга, 1994. – 61 с. 

2. Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - №6. – С. 3-8. 

3. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М.: 

Мысль, 1976. – 158 с. 

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 

343 с. 

5. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М.: Педагогика, 1990. – 

180 с. 

6. Психологічні аспекти гуманізації освіти / За ред.. Г.О. Балла. – К.: Генеза, 

1996. – 200 с. 

7. Сухомлинська О.В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи 

// Шлях освіти. – 1996. - №1. – С. 10-15. 

8. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Д. Изучение личности 

учащихся и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с. 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Вступне заняття. Методика організації виховної роботи в сучасній 

школі 

Мета: націлити студентський колектив групи на технологію проведення 

занять з курсу, визначити мету та зміст виховної роботи класного керівника, 

уточнити та конкретизувати сучасні методи та форми виховної роботи. 

Інформаційний блок 

1. Мета та зміст виховної роботи в сучасній школі. 

2. Класифікація методів та форм виховання. 

3. Методика проведення усного журналу, бесіди «за круглим столом», 

дискусії. 
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Практичний блок 

1. Підготувати дискусію «Бути вихованим – що це значить?». 

2. Запропонувати проект бесіди за «круглим столом» «Ми живемо, щоб 

залишити слід». 

3. Скласти план проведення тематичного усного журналу «Кривий Ріг – моє 

місто». 

Рефлексивний блок 

1. Які основні функціональні обов’язки класного керівника і його права у 

сучасній школі? 

2. Основні напрямки роботи класного керівника. У чому Ви вбачаєте 

відмінність між позакласною та позашкільною виховною роботою класного 

керівника? 

3. Які загальні функції виконують форми виховної роботи? Як створюються 

форми виховної роботи? 

4. Аукціон ідей: назвіть різноманітні форми проведення виховних заходів, 

які можна використати у виховній роботі з класним колективом. Класифікуйте 

їх. 

5. Чим обумовлена варіативність у діяльності класного керівника? 

Підтвердить власні судження прикладом? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Які основні недоліки у роботі класного керівника Вам довелося виявити 

під час пасивної практики або навчання у школі? 

2. Які новітні форми проведення виховних заходів Вам довелося зустріти у 

літературі або у власній практиці? 

Блок самоосвіти 

1.  Концепція національного виховання (Схвалена Всеукраїнською радою 

працівників освіти 30 червня 1994 року) // Рідна школа. - 1995. - №6. – С. 3-8. 

2. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

3. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в 

педагогическом иснтитуте. – Киев-Одесса, 1988. – 158 с. 

4. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. – К.: Ґенеза, 

2005. – 447 с. 

5. Методичне забезпечення виховної роботи в школі //Завуч. – 2001. - 

№4(82) – С. 3-4. 

6.  Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с. 

7. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне 

забезпечення. – Х.: Основа, 2005. – 128 с. 
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Лабораторне заняття 2 

Тема: Методика планування виховної роботи 

Мета: конкретизувати призначення та функції планування виховної роботи, 

надати практичні уміння та навички у складанні студентами планів виховної 

роботи. 

Інформаційний блок 

1. Призначення, функції плану. Вимоги до планування виховної роботи. 

2. Види і структури планів. 

3. Етапи планування роботи в класному колективі. 

4. Організація планування виховної роботи в школі. 

Практичний блок 

1. Визначити та обговорити виховні завдання класного керівника. 

2. Написати психолого-педагогічну характеристику класу. 

3. Запропонувати план виховної роботи з учнями на І, ІІ, ІІІ, ІУ чверті. 

4. Скласти приблизну тематику класних годин з урахуванням вікових 

особливостей учнів: 

 з морального виховання; 

 формування культури поведінки; 

 пропаганді здорового способу життя; 

 формування культури спілкування; 

 підготовки учнів до свідомого вибору професії; 

 формування культури розумової праці; 

 організації дозвілля тощо 

5. Скласти план роботи студента-практиканта на тиждень. 

Рефлексивний блок 

1. Які основні напрямки виховної роботи класного керівника? Як вони 

мають бути відображені у плані виховної роботи? 

2. Як визначені виховні завдання класного керівника на навчальний рік 

пов’язані з психолого-педагогічними особливостями класу? 

3. Чи відрізняються плани виховної роботи класного керівника у школі 

нового типу, у початкових та середніх й старших класах? 

4. У чому сутність сумісного цілевизначення класного керівника та учнів? 

Навіщо потрібне цілевизначення для дітей та класного керівника? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. З якими видами планів виховної роботи Вам доводилося зустрічатися під 

час педагогічної практики? 

2. Які недоліки або переваги були виявлені Вами у цих планах? 

3. Який алгоритм складання плану виховної роботи? 
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Блок самоосвіти 

1. Кацинська Л., Дем’янюк Т. Класний керівник: проблеми, досвід, 

перспективи. – Рівне, 1997. – 280 с. 

2. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

3. Максимова В.Г. Педагогическая диакгностика в школе. – М.: Академія, 

2002. – С. 201-214. 

4. Планування виховної роботи в середніх закладах освіти // Інформаційний 

збірник МО України. – 1998. - № 14.  

5.  Планування і впровадження нових виховних систем, форм, методів і 

моделей позакласної роботи з учнями // Позакласний час.- 2000:-№ 1-2. - С. 1-

45.  

6. Сазонов В.П. Организация воспитательной работы в классе.- М.:  

Академия,2000. – 120 с. 

7. Сорока Г.І., Черновол-Ткаченко Р.І. Виховна система класу: Методичні 

рекомендації. – Х.: Світ дитинства, 2004. – 128 с. 

8. Школа класного керівника/ Упоряд. М. Голубенко. – К., Шкіл. світ, 2005. – 

128 с. 

Лабораторне заняття 3 

Тема: Методика вивчення окремих учнів та учнівського колективу 

Мета: уточнити мету, завдання та вимоги до вивчення учнів та учнівського 

колективу, апробувати конкретні діагностичні методики та проаналізувати їх 

ефективність. 

Інформаційний блок 

1. Мета, завдання і вимоги до вивчення учнів і їх колективів. 

2. Класифікація і характеристика методів вивчення особистості учня і 

учнівських колективів. 

3. Методика вивчення особистості учня. Програма вивчення особистості. 

4. Методика вивчення учнівського колективу. Програма вивчення 

колективу. 

Практичний блок 

1. Презентація сучасних методик вивчення особистості: 

a. Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей 

особистості (опитувальник Айзенка) 

b. Методики встановлення рівня моральної вихованості учнів. («Що ми 

цінуємо в людях?», «Як поступити?», «Давайте обговоримо»). 

c. Методика визначення рівня розвитку пізнавальних можливостей й 

здібностей учнів і вивчення потреб, інтересів та нахилів («Порівняй», «Перевір 

свою увагу»). 

d. Методики вивчення почуттів та естетичних якостей особистості 

(«Емоційна спрямованість», «картинна галерея»). 

e. Методики визначення готовності школярів до трудової діяльності, 
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профорієнтації та профконсультації («Важливі всі професії», «батьківська 

порада»). 

2. Методики вивчення учнівських колективів: 

a. Методика визначення рівня сформованості студентського колективу 

групи (за А.Н. Лутошкіним). 

b. Методики вивчення структури міжособистісних стосунків в 

учнівському колективі («Соціометрія», «Вибір») 

3. Методики з нестандартним поданням завдань («Три кольори», 

«Неіснуюча тварина», «Що може розповісти почерк» тощо). 

Рефлексивний блок 

1. Апробувавши на собі деякі діагностичні методики що Ви можете сказати 

про вимоги до їх використання? 

2. У чому сутність аналітичної діяльності класного керівника? Що саме він 

аналізує? 

3. Які основні методи та прийоми слід використовувати під час вивчення 

учнів та учнівських колективів? 

4. Хто і як допомагає класному керівникові у вивченні учнів? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. З якими новими, цікавими методиками виявлення окремих рис людини 

Вам доводилося зустрічатися? Чи всі вони є діагностичними? 

2. Яка основна мета вивчення учнів та учнівського колективу? 

Блок самоосвіти 

1. Айзенк Г.Ю. Проверь свои способности. – М.: Мир, 1972. – 176 с. 

2. Жариков Е., Крушельницкий Е. Для тебя о и тебе: Кн. для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1991. – 200 с. 

3. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.: Просвещение, 1986. – 202 с. 

4. Лутошкин А.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива: Монография 

– М.: Педагогика, 1978. – 128 с. 

5. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: в 2-х томах. – М.: 

Академия, 2002. – 450 с. 

6. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Д. Изучение личности 

учащихся и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с. 

Модуль ІІ 

Методика організації морального  та громадянського виховання учнів – 8 

годин 

Моральне виховання, мораль, етика, менталітет, загальнолюдське, моральні 

цінності, національні моральні цінності, гуманізм, патріотизм, 

інтернаціоналізм, моральний ідеал, моральний обов’язок, дисципліна. 

Критерії оцінки моральної культури учнів, методика формування моральної 

культури учнів, методика та етапи роботи щодо формування відповідального 

ставлення до навчання.  



 7 

Громадянин, громадянське виховання, громадянськість, громадянська 

освіта, громадянська самосвідомість, почуття громадянської гідності, почуття 

громадянського обов’язку, почуття громадянської відповідальності, 

громадянська совість, громадянська мужність, громадянська активність, 

громадянські цінності та чесноти, громадянська культура, учнівське 

самоврядування, волонтерський рух, моделі самоврядування. 

Методика організації роботи учнівського самоврядування, взаємодія та 

педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням. 

Розумове виховання, розумова культура, здібності, талант, мислення. 

Методика проведення етичної бесіди, диспуту, класних зборів, 

інтелектуальної гри, пізнавального вечора, предметного тижня. 

Лекція 1 

Тема: Методика організації морального виховання учнів 

Мета: розкрити та уточнити сутність та зміст ключових понять з моральної 

культури, визначити критерії оцінки моральної культури. Познайомити з 

методикою формування моральної культури, основними формами та методами. 

План 

1. Суть, завдання та зміст морального виховання учнів на сучасному етапі. 

2. Критерії оцінки моральної культури учнів. 

3. Методика формування моральної культури учнів. 

Література 

1. Бех І.Д. Моральний розвиток особистості // Рідна школа. – 2004. - №1. – 

С. 16-18. 

2. Білоусова В.О., Говорун Т.В., Кисельова Н.Й. Виховання культури 

поведінки учнів. – К.: Радянська школа, 1986. – 160 с. 

3. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

4. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

5. Коберник І. Моральне виховання – традиції, проблеми, інновації // Рідна 

школа. – 2002. - №5. – С. 42-44. 

6. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів / За заг. 

ред. В. Дімеденка. – К.: ІЗМН, 1996. – 204 с. 

7. Смолянцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия. – М.: 

Просвещение, 1989. – 145 с. 

Лекція за вибором 

Тема: Методика організації громадянського виховання учнів та учнівське 

самоврядування 

Мета: розкрити сутність, принципи, завдання та зміст громадянського 

виховання учнів на сучасному етапі; систему роботи школи з громадянського 

виховання та основні напрямки реалізації в практичній діяльності навчальних 

закладів; розкрити сутність самоврядування як громадянської цінності.  

План  

1. Сутність, завдання та зміст громадянського виховання. 

2. Законодавчо-нормативне забезпечення та принципи громадянського 
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виховання. 

3. Основні напрямки реалізації громадянського виховання в практичній 

діяльності навчальних закладів. 

4. Методика проведення класних зборів, засідання активу класу. 

5. Учнівське самоврядування як засіб формування вмінь та навичок 

реалізації патріотичних почуттів, прав і обов’язків. Моделі систем 

самоврядування у сучасній школі.  

Література 

1. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підруч. для педагогів, вихованців, молоді 

і батьків. Т.1. – Полтава: Полт. вісн., 1994. – 199 с. 

2. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології 

держави: Студії виховання // Рідна школа. -2001. - №2. – С. 9 – 14. 

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.– 

С. 75. 

4. Громовий В. Принципи громадянської освіти // Директор школи. – 

2000. - № 45. – С. 4-5. 

5. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

6. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 

343 с. 

7. Міщенко Г. Вчимо дітей шанувати свій рід // Освіта України.  -1999. - 

№ 29 (№ 40). – С. 5. 

8. Сухомлинська О.В. Ідеї громадянськості і школа в Україні // Шлях 

освіти.  – 1999. - №4. – С. 20-25. 

9. Чорна К.І. Громадянське виховання  - нагальна потреба України // 

Освіта України. – 2000. - № 51-52. – С.5. 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Методика організації морального виховання учнів 

Мета: розкрити сутність ключових понять з морального виховання; 

опанувати методикою формування моральної культури учнів; надати методичні 

(практичні) навички щодо проведення диспуту, етичної бесіди. 

Інформаційний блок 

1. Критерії оцінки моральної культури учнів. 

2. Методика формування моральної культури. 

3. Методика проведення диспуту, етичної бесіди, дискусії. 

Практичний блок 

1. Провести етичну бесіду про правила поведінки учнів у: громадському 

транспорті, театрі, на виставці тощо 

2. Обговорити методику проведення диспуту. 

3. Провести диспут на одну із запропонованих тем: 

1) Які сучасні проблеми сім’ї та шлюбу? 

2) Інтелігентна людина. Яка вона? 

3) Добро чи зло… Чого у світі більше? 
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4) Кого можна вважати культурною людиною? 

Диспут на тему: Кого можна вважати культурною людиною? 

Питання для обговорення 

1. Який зміст ти вкладаєш у поняття «культурна людина»? 

2. З чого складається культура поведінки людини? Що лежить в її основі? 

3. Кого й за що називаємо культурною людиною? 

4. Чи можна вважати культурну людину, яка не оволоділа основами знань? 

5. Яким «золотим правилом» моральності керується у повсякденному житті 

культурна людина? 

6. Твій ідеал істинно культурної людини? Основні якості і риси її 

характеру? 

Рефлексивний блок 

1. Що означає бути морально вихованою людиною? 

2. Що є показником високого рівня моральної культури людини? 

3. Опишіть виховний ідеал, до якого Ви хотіли б прагнути. 

4. У чому Ви бачите кінцеву мету морального виховання? Чим визначається 

успіх педагогічного впливу на моральну свідомість учня? 

5. Від чого залежить рівень моральної культури учня? Чи можна вважати 

його культурним, якщо він навчається на «відмінно»? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Що означає бути морально вихованою людиною? Чи задовольнила Вас 

відповідь на це питання в ході заняття? 

2. Які поняття з морального виховання використані під час заняття Ви 

вважаєте більш повними? 

3. Щоб Ви запропонували для підвищення ефективності морального 

виховання? 

Блок самоосвіти 

1. Бех І.Д. Моральний розвиток особистості // Рідна школа. – 2004. - №1. – 

С. 16-18. 

2. Білецька І. Вирішення моральних завдань як метод виховання цінності 

іншої людини // Рідна школа. – 2005. – №1. – С. 15-20. 

3. Білоусова В.О., Говорун Т.В., Кисельова Н.Й. Виховання культури 

поведінки учнів. – К.: Радянська школа, 1986. – 160 с. 

4. Бондар Л. Виховання моральних цінностей у школярів // Початкова 

школа. – 2000. – №12. – С. 45-48. 

5. Гіббс Д. Тренінг моральних міркувань // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2004. - №8. – С. 25-30. 

6. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

7. Зосимовський А. Критерії моральної вихованості // Педагогіка. – 1992. - 

№11-12. – С. 22-26. 

8. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с 

учащимися. – М.: Просвещение, 1980. – С. 64-83. 
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9. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

10. Коберник І. Моральне виховання – традиції, проблеми, інновації // 

Рідна школа. – 2002. – №5. – С. 42-44. 

11. Этикет в вопросах и ответах // Позакласний час. – 2002. – № 1,2. 

Лабораторне заняття 2 

Тема: Методика організації громадянського виховання учнів та учнівського 

самоврядування 

Мета: уточнити сутність та зміст поняття «громадянська культура», надати 

практичні навички, опрацювати прийоми та методики керування учнівським 

самоврядуванням у сучасній школі. 

Інформаційний блок 

1. Сутність, завдання та зміст громадянського виховання учнів на сучасному 

етапі. 

2. Критерії оцінки громадянської культури. 

3. Методика формування громадянської культури. 

4. Учнівське самоврядування як дійовий спосіб поєднання теорії та 

практики у вихованні громадянина демократичного суспільства. 

5. Форми учнівського самоврядування: шкільний парламент, рада лідерів, 

кабінет міністрів, учнівська рада. 

6. Методика проведення класних зборів, засідання ради класу. 

Практичний блок 

1. Опрацювати анкету для вивчення рівня сформованості громадянської 

культури старшокласників. 

2. Провести виховний захід на одну із запропонованих тем: бесіду «за 

круглим столом» «Азбука шкільної демократії»; усний журнал «Наш закон – 

наша сила», виховну годину «Свято української матері». 

3. Опрацювати втілення соціальних проектів. Орієнтовні теми: «Ініціатива 

добрих справ», «Милосердя», «Будинок без самотності» тощо. 

Рефлексивний блок 

1. Чи дістали змін зміст та завдання громадянського виховання на Україні 

упродовж останніх років? У чому саме? Підтвердить свою позицію прикладами. 

2. Про які моделі учнівського самоврядування Ви дізналися протягом 

заняття?  

3. Чи є сьогодні необхідність у впровадженні та педагогічному керівництві 

учнівським самоврядуванням? Які уміння та навички має набути вихователь 

для його успішного здійснення?  

4. Як Ви ставитеся до суспільних доручень у класі? Як вони повинні 

розподілятися між учнями? 
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Блок вільного обміну інформацією 

1. Опрацюйте орієнтовний план роботи класного керівника з активом класу 

на чверть. 

2. Завдання-ситуація (для ініціативних груп студентського колективу): 

класний керівник на початку року має створити актив класу, розподілити 

доручення між учнями. Підготуйте план діяльності класного керівника та 

запропонуйте прийоми, які слід використати для того, щоб створення органів 

самоврядування пройшло якнайбільш ефективніше. 

Блок самоосвіти 

1. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий 

аспекти: Навч.-метод. посіб. / Ігнатенко П.Р, Поплужний В.Л., Косарева Н.І. – 

К.: ІЗМН, 1997. – 252 с. 

2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с.  

3. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

4. Красникова Е.А. Модели гражданского образования. Практические 

рекомендации преподавателям и школьным администраторам // Управление 

школой. – 1998. - № 14. – С.1. 

5. Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми. – К.: 

Освіта, 1992. – 183 с. 

6. Мистецтво шкільного самоврядування /Упор. М. Голубенко. – К.: Ред. 

загальнопедагог. газ., 2004. – 120 с. 

7. Панасюк О.Ф. Друг – це означає другий Я! // Позакласний час.  – 2000. - 

№7. – С. 16-18. 

8. Ученическое самоуправление в школе: сегодня и завтра / Сост. 

В.А. Жуков. – К.: Радянська школа, 1989. – 334 с. 

9. Чорна К. Уроки громадянського виховання в старших класах // Шлях 

освіти. – 2002. - № 1. – С. 27-30. 

10. Ягупов В.В. Педагогіка.- К.: Либідь, 2003. – 560 с. 

Лабораторне заняття  3 (за вибором) 

Тема: Методика організації виховної роботи у школах нового типу 

Мета: визначити основні особливості у виховній роботі шкіл нового типу, 

структуру та зміст роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

Інформаційний блок 

1. Зміст, мета та завдання виховної роботи в школах нового типу. 

2. Структура, специфіка планування та організація виховного процесу у 

школах нового типу. 

3. Методика формування відповідального ставлення до навчання. 

4. Методика проведення інтелектуальної гри, пізнавального вечора, 

предметного тижня. 
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Практичний блок 

1. Презентація досвіду організації виховної роботи у школі нового типу 

(ліцеї, гімназії, колегіумі). 

2. Провести інтелектуальну гру. Орієнтовні форми проведення: «Що? Де? 

Коли?», «Дебати», «Брейн-Ринг», «Слабка ланка», «Найрозумніший» тощо. 

3. Скласти розгорнутий план проведення пізнавального вечора з 

урахуванням специфіки факультету. 

Рефлексивний блок 

1. Оцінити найефективніші форми та методи роботи з обдарованими дітьми. 

2. Визначити тематику виховних заходів щодо формування відповідального 

ставлення до навчання. 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Чи відрізняється структура виховної роботи та функції класного 

керівника й заступника директора з виховної роботи у школах нового типу від 

відповідної діяльності у «звичайних» школах? 

2. Відзначте найбільш важливі напрямки виховної роботи у школах нового 

типу, сформулюйте виховні завдання. 

Блок самоосвіти 

1. Алфімов В., Комісарова Г. Виховна система класу як засіб розвитку 

соцільної компетенції ліцеїстів. // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 3-8. 

2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с.  

3. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.. 

4. Резніченко Л.В. Ліцей – наш рідний дім. // Відкритий урок. – 2003. - № 

7.8. – С. 12-14. 

5. Рідна школа. – 2005. - № 5. – 30 с. 

6. Слєсаренко О.В. Самоврядування як засіб формування особистості: З 

досвіду його організації в Одеському економічному ліцеї // Педагогіка 

толерантності. – 2002. - № 3. – С. 25-26. 

7. Шукевич Ю. Основні вимоги до управління ліцеєм в умовах реалізації 

інноваційного проекту // Директор школи. – 2005. - №3.– С. 4-8. 

Лабораторне заняття 3 (за вибором) 

Тема: Методика роботи з виховання розумової культури учнів 

Мета: уточнити зміст поняття «розумова культура», визначити основну 

методику її формування; надати практичні уміння студентам у керівництві 

розумовим розвитком школярів, розглянути та опрацювати методику 

проведення окремих форм з формування розумової культури. 

Інформаційний блок 

1. Зміст, структура, показники розумової культури учнів, основні методи її 

формування. 
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2. Методика та етапи формування розумової культури учнів. 

3. Методика проведення інтелектуальної гри, вікторини, пізнавального 

вечора, предметного тижня. 

Практичний блок 

1.  Презентація досвіду організації виховної роботи з формування розумової 

культури учнів різних вікових груп. 

2. Провести інтелектуальну гру. Орієнтовні форми проведення: «Що? Де? 

Коли?», «Дебати», «Брейн-Ринг», «Слабка ланка», «Найрозумніший» тощо. 

3. Скласти розгорнутий сценарний план проведення пізнавального вечора з 

урахуванням специфіки факультету. 

4. Скласти план проведення предметного тижня. 

Рефлексивний блок 

1. Що на Ваш погляд є показником розумової культури людини? Зробіть 

порівняльний аналіз понять «розумове виховання», «розумовий розвиток», 

«розумова культура»? 

2. У чому Ви вбачаєте взаємозв’язок між розумовим, моральним та 

естетичним розвитком? Як цей зв’язок слід враховувати під час проведення 

виховних заходів? 

3. Які необхідні основні етапи проведення пізнавальних виховних заходів 

задля формування та удосконалення розумової культури? Яких при цьому слід 

дотримуватися вимог? 

4. Назвіть тематику виховних заходів з теми заняття. 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Які методи, прийоми, форми найбільш доцільні у формуванні розумової 

культури? 

2. Що Ви можете сказати про доцільність інтерактивних методів у навчанні 

та вихованні сучасної молоді? 

Блок самоосвіти 

1. Алфімов В. Розвиваємо розумові і творчі здібності старшокласників// 

Обдарована дитина. – 2004. - №3. – С. 41-46. 

2. Бугрий Е. Теория и практика формирования интеллектуальных умений 

школьников. – К., 2004. – 308 с. 

3. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього 

закладу// Рідна школа. – 2002. - №5. – С. 28-70. 

4. Проблеми становлення особистості у навчально-виховному процесі// 

Основи практичної психології. – К., 1999. – С. 402-447. 

5. Симановский А. Социальные механизмы формирования 

интеллектуальной творческой способности учащихся// Психологическая наука 

и образование. – 2002. - №3. – С. 76-82. 

6. Тхоржевський Д. Всебічний розвиток особистості як педагогічна й 

методична проблема// Педагогіка і психологія. – 2002. - ;4. – С. 42-47. 
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7. Фурман А. Психодіагностика розумових здібностей школярів// Рідна 

школа. – 1996. - №8. – С. 19-26. 

8. Шубина Л. Развитие интеллектуальной активности учащихся// Відкритий 

урок. – 2003. - №3-4. – С. 51-56.   

Модуль ІІІ 

Методика виховної роботи педколективу з використанням національних 

традицій у сучасній школі – 4 години 

Нація, етнос, національне виховання, ідеал національного виховання, 

звичай, обряд, традиція, родинне виховання, козацька педагогіка, українські 

вечорниці. 

Методика проведення українських вечорниць, виховних заходів з 

використанням національних традицій, звичаїв та обрядів. 

Лекція 

Тема: Методика виховної роботи педколективу з використанням 

національних традицій у сучасній школі 

Мета: визначити важливість впровадження у практику виховної роботи 

сучасної школи національних традицій, методику роботи педколективу, основні 

форми її реалізації. 

План 

1. Народні традиції та звичаї як підґрунтя духовної культури особистості. 

2. Народна та козацька педагогіка. 

3. Сутність і особливості концепції національного виховання. 

4. Основні шляхи та засоби реалізації національної системи виховання.  

5. Методика організації та проведення виховних заходів з використанням 

національних традицій, звичаїв та обрядів. 

Література: 

1. Виховний потенціал народного календаря // Радянська школа. - 1990. - 

№9. – С. 12-14. 

2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 

343 с. 

4. Кащенко А. Цілющий еліксир козацької педагогіки // Рідна школа. – 1995. 

– №6. – С. 10 – 14. 

5. Концепція національного виховання  // Рідна школа. - 1995. - №6. – С. 3-8. 

6. Методика виховної роботи з використанням народних традицій: 

Методичні рекомендації /Укл. Соколова Л.Є., Соколова І.В. – Кр. Ріг, 2000. – 

50 с. 

Лабораторне заняття 

Тема: Методика виховної роботи педколективу з використанням 

національних традицій у сучасній школі 

Мета: виявити напрямки роботи класного керівника з використання 

національних традицій, надати практичні навички студентам у реалізації 

сучасних виховних завдань. 
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Інформаційний блок 

1. Народні традиції – один з основних напрямків сучасного виховання 

школярів. 

2. Методика проведення окремих форм роботи з використанням народних 

традицій: вечорниць, етичних бесід, сучасних обрядів, вечорів фольклору, 

козацьких ігор, усних журналів тощо. 

3. Методика проведення українських вечорниць. 

Практичний блок 

1. Підготувати та провести один із виховних заходів з використанням 

народних традицій. Орієнтовні теми: 

 Усний журнал «Чарівний світ народних звичаїв, традицій», «Кетяги 

червоної калини». 

 Вечір фольклору «Радуйся, земле, від віку до віку», «Ой у лузі калина». 

 Етична бесіда «Ой не ріж косу», «Весільні обряди мого народу». 

 Українські вечорниці. 

2. Скласти розгорнутий план організації та проведення свята «Козацькому 

роду нема переводу». 

Рефлексивний блок 

1. Які найбільш цікаві традиції, звичаї та обряди свого народу Вам відомі? 

Чи не відчули Ви впродовж заняття необхідність у розширенні власного 

світогляду у цьому напрямку? 

2. Чи потрібно, на Ваш погляд, впроваджувати вивчення народних традицій 

у практику виховної роботи сучасної школи? Що може дати ця робота для 

загального розвитку підростаючого покоління? 

3. Чим відрізняється специфіка підготовки та проведення виховних заходів з 

використанням народних традицій від інших заходів, які відбуваються, начебто, 

за тим самим планом? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Чи брали Ви безпосередню участь у підготовці та проведення заходів з 

використанням народних традицій? Яких саме? 

2. Назвіть етапи роботи школи з використанням народних традицій. 

Відзначте найбільш доцільні форми, підберіть тематику. 

3. Визначте, керуючись народним календарем, найбільш важливі народні 

свята, які слід відмічати в класі, школі та разом з батьками. Оберіть для них 

відповідну форму проведення. 

Блок самоосвіти 

1. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

2.  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 

343 с. 

3. Концепція національного виховання  // Рідна школа. - 1995. - №6. – С. 3-8. 

4. Методика виховної роботи з використанням народних традицій: 
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Методичні рекомендації /Укл. Соколова Л.Є., Соколова І.В. – Кр. Ріг, 2000. – 50 

с. 

5. Скуратівський В.Г. Свята українського народу. – К.: Либідь, 1993. – 480 с. 

6. Сценарії народних свят / Упорядник Л. Курінчук. – К.: Шкільний світ, 

2003. – 112 с. 

7. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник 

для вузів. - К.: Вища школа, 2002. – 215 с. 

Модуль ІУ 

Фактори результативності виховного процесу - 6 годин 

Педагогічне спілкування, стилі спілкування, навіювання, співробітництво, 

види спілкування, типи спілкування, рівні спілкування, педагогічний такт, 

комунікативна культура вчителя. 

Критерії оцінки результативності виховного процесу, методика визначення 

результатів виховного процесу, облік, аналіз та оцінка результатів виховного 

процесу, діагностика вихованості. 

Лекція 

Тема: Педагогічне спілкування. Особистість вихователя 

Мета: виявити основні фактори, що впливають на результативність 

виховного процесу, визначити роль комунікативної культури вчителя, шляхи і 

засоби її формування.  

План 

1. Педагогічне спілкування як основа ефективності виховного процесу, його 

функції. 

2. Стилі спілкування вчителя. 

3. Педагогічний такт вчителя. 

4. Розвиток комунікативних здібностей вчителя. Поради вихователю-

початківцю. 

5. Вправи на розвиток умінь контактувати. 

Література 

1. Буряк В.К. Педагогічна культура: теоретико-методологічний аспект. – К.: 

Деміург, 2005. – 232 с. 

2. Ильин Е.Н. Искусство общения. – М .:  Педагогика,  1988. – 176 с. 

3. Калюжний А.А. Психология формирования имиджа учителя. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. – 222 с. 

4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, 1987. – 190 с. 

5. Кондрашова Л.В. Методика подготовки будущего учителя к 

педагогическому взаимодействию с учащимися. – М.: Прометей, 1990 – 160 с. 

6. Красовицький М.Г. Методика виховної роботи. – К.: Освіта, 1992. – 215 с. 

7. Мудрик А.В. Общение  фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика., 

1984.– 240 с. 

8. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища 

школа, 1997. – 349 с. 

9. Рахматуллина Ф.М., Курбанова А.Т. Основы педагогического общения. – 
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Казань: КПУ, 1984. – 115 с. 

10. Сейко Н.А. Професія учителя у сучасному суспільстві // Практикум 

з педагогіки: Навчальний посібник / За ред. О. Дубасюк, А. Іванченко. – К.: 

ІСДО, 1996. – 432 с. 

11. Чепелева Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. -К.: Знання, 

1989. – 80 с. 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Облік та оцінювання результатів виховної роботи 

Мета: визначити критерії оцінювання результативності виховного процесу, 

надати практичні навички щодо обліку проведення та оцінювання виховної 

роботи, способів його коректування та удосконалення. 

Інформаційний блок 

1. Діагностика вихованості, її спрямованість та особливості. 

2. Критерії вихованості та ефективності виховної роботи. 

3. Методика діагностики вихованості. Коректування та удосконалення 

методики виховної роботи. 

Практичний блок 

1. Опрацювати анкету для визначення рівня вихованості учнів. 

2. Скласти програму з діагностики рівня вихованості учнів різних вікових 

груп. 

Рефлексивний блок 

1. Чи слід вивчати ефективність окремих форм виховної роботи? Яким 

чином?  

2. Які основні проблеми Ви вбачаєте у підвищенні рівня вихованості 

сучасного школяра? 

Блок вільного обміну інформацією 

1.  Що є показником результативності виховного процесу? 

2. Назвіть методи, які були застосовані для визначення рівня вихованості 

учнів.  

3. Провести аукціон ідей або дебати. Орієнтовна тема: «Мій погляд на 

виховний процес у сучасній школі». 

Питання для обговорення 

1) Які переваги та недоліки виховного процесу у сучасній школі? 

2) Чи знаєте Ви приклади вдалої організації виховного процесу? 

3) Чи відомі Вам системи виховання у зарубіжному досвіді? Чи можна їх 

застосувати у національній системі виховання? Чому? 

4) Чи повинні змінюватися виховні завдання відповідно до змін у 

суспільному житті? 

5) Якою Ви бачите виховну систему для своєї дитини? Яка роль батьків, 

суспільства, школи у формуванні в неї найважливіших рис особистості? 
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Блок самоосвіти 

1. Бех І.Д. Моральний розвиток особистості // Рідна школа. – 2004. - №1. – 

С. 16-18. 

2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

3. Зосимовський А. Критерії моральної вихованості // Педагогіка. – 1992. - 

№11-12.  

4. Зязюн І. А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. - К.: Генеза, 1997. – 245 с. 

5. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с 

учащимися. – М.: Просвещение, 1980. – С. 78-83. 

6. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 

343 с. 

7. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

8. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом 

институте. – Киев-Одесса: Вища школа, 1988. – 260 с. 

9. Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми. – 

Харків: Освіта, 1992. – С. 164-169. 

10. Матьоша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній 

школі. - К.: Шкільний світ, 1995. – 110 с. 

11. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне 

забезпечення. – Х.: Основа, 2005. – 128 с. 

12. Яворська Г.Х. Педагогіка для працівників: Навч. посіб. – К.: Знання, 

2004. – С. 179 - 223.  

Лабораторне заняття 2 

Тема: Підсумкове заняття. Контрольне оцінювання 

Мета: виявити рівень знань та практичних умінь студентів за зазначений 

кредит. 

Робота має бути розрахована на 2 академічних години та містити не менш 

ніж три завдання.  

Під час оцінювання повинні враховуватися: повнота, стислість, логічність 

викладу теоретичних основ питання; оригінальність, етапність, цілісність 

методичної розробки виховного заходу  

Перелік можливих завдань: 

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

Функції. напрямки, форми роботи класного керівника. 

2. Методика проведення етичних бесід. Складіть план бесіди (тема за 

вибором студента). 

3. Методика вивчення особистості учня. Складіть план індивідуальної 

бесіди з недисциплінованим учнем, спрямованої на вивчення його 

позашкільних інтересів. 

4. Методика складання програм вивчення рівня вихованості учнів, складіть 

відповідну анкету. 

5. Методика вивчення стосунків у класному колективі. Складіть питання 

анонімної анкети для вивчення відносин колективу з класним керівником. 
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6. Методика проведення пізнавальних вечорів. Складіть план вечора (тема 

за вибором студента). 

7. Методика вивчення особистості учня. Складіть програму вивчення 

навчальної неуспішності школяра. 

8. Методика проведення диспуту. Складіть план проведення диспуту на 

тему «Які сучасні проблеми сім'ї і шлюбу?» 

9. Методика проведення бесіди "за круглим столом". Складіть план бесіди 

(тема за вибором студента). 

10. Методика вивчення згуртованості колективу. Складіть програму 

вивчення учнівського колективу. 

11. Методика вивчення сім'ї школяра. Складіть анкету для вивчення сім'ї 

школяра. 

12. .Методика проведення вікторин. Складіть план проведення вікторини 

«Що? Де? Коли?» 

13. Методика проведення класних зборів, складіть план їх проведення. 

14. Методика використання виховних можливостей народних традицій. 

Складіть план проведення «Українських вечорниць». 

15. Методика проведення тематичних конференцій. Складіть план 

тематичної конференції (тема за вибором студента). 

16. Методика вивчення суспільної спрямованості особистості учня. Складіть 

анкету для вивчення ставлення школярів до класних доручень. 

17. Методика проведення усного журналу. Складіть план усного журналу 

«Україна, рідна моя».  

18. Методика формування культури поведінки учнів. Складіть план 

відповідного виховного заходу (тема за вибором студента).  

19. Методика проведення предметних тижнів. Складіть план предметного 

тижня (за фахом факультету). 
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Основні підходи до визначення результатів вивчення кредиту 

№ п/п Зміст матеріалу Критерії оцінювання Кількість балів 

За 

одиницю 

Загальна 

кількість 

1. Відвідування 

лекційних занять 

Відсутність пропусків 1 0-5 

2. Відвідування 

лабораторних занять 

Відсутність пропусків, 

якість ведення 

конспекту 

0-3 0-27 

3. Результати 

контрольної роботи 

повнота, стислість, 

логічність викладу 

теоретичних основ 

питання; 

оригінальність, 

етапність, цілісність 

методичної розробки 

виховного заходу 

0-10 0-30 

4.  Виконання 

самостійної роботи – 

реферату «Методика 

проведення 

рухливих ігор» 

Логічність, повнота, 

оригінальність, 

практична 

спрямованість 

 0-30 

5. Ведення тематичної 

папки 

Повнота, 

оригінальність, 

наявність логічної 

переробки матеріалу 

 0-8 

Загальна кількість балів 0-100 
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Кредит ІІ. Технологія організації виховного процесу – 36 годин 

Модуль І. Методика формування політехнічної культури особистості – 10 

годин 

Екологія, екологічне виховання, екологічна культура, шанобливе ставлення 

до природи. Форми та методи формування в школярів шанобливого ставлення 

до природи, методика організації природоохоронної діяльності. Етапи роботи 

сучасної школи з виховання екологічної культури. 

Профорієнтація, форми, методи, види профорієнтації на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Методика та етапи роботи з профорієнтації з учнями 

різних вікових груп. 

Економічне виховання, економічна культура, економічне мислення, риси 

економічного мислення: науковість, гнучкість, реалістичність, масштабність; 

матеріальні і духовні потреби, трудове виховання, Методика роботи 

педколективу з виховання економічної культури сучасного школяра в умовах 

ринку праці.  

Методика проведення екскурсії в природу, вікторини, рольових та ділових 

ігор, презентації професії, анкети з визначення професійних інтересів учнів 

різних вікових груп, аукціону ідей, тижня екології, тижня профорієнтації. 

Лекція 1 

Тема: Методика організації екологічного виховання 

Мета: уточнити понятійний апарат «екологічне виховання». «екологія», 

«екологічна культура», «шанобливе і бережливе ставлення до природи»; 

розкрити шляхи і засоби організації екологічного виховання учнів. 

План 

1. Суть, структура та зміст роботи з екологічного виховання учнів 

відповідно до сучасних вимог суспільства. 

2. Форми та методи формування в школярів шанобливого ставлення до 

рідної природи. 

3. Методика формування у школярів знань про правила поведінки у 

навколишньому середовищі. 

4. Методика організації  практичної діяльності школярів щодо вивчення і 

охорони природи, поліпшення природного оточення мікрорайону, міста, села. 

5. Екологічне виховання за народними традиціями. 

Література 

1. Борейко В.Є., Грищенко В.М. Природоохоронна естетика в школі. – К.: 

Еколого культурний центр, 2005. – 80 с. 

2. Волкова А.Р. Екологічне виховання школярів. – К.: Рідна школа, 1992. – 

180 с. 

3. Корж М.О. Наш спільний дім – природа. – К.: Радянська школа, 1989. – 

120 с. 

4. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія та практика. Навч. посібник 

для вузів – К.: Заповіт, 1996. – 352 с. 

5. Писарчук Є.А., Кухта А.М. Екологічне виховання учнів. – К.: Радянська 

школа, 1990. – 87 с. 
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6. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – К.: 

Освіта, 1995. – 55 с. 

Лекція 2 (за вибором) 

Тема: Методика профорієнтаційної роботи в школі 

Мета: уточнити поняття «профорієнтація», «профвідбір», 

«профконсультація», надати методичні рекомендації з організації 

профорієнтаційної роботи з учнями різних вікових груп. 

План 

1. Поняття «профорієнтації». 

2. Історія виникнення профорієнтації. 

3. Види та етапи профорієнтації. 

4. Форми і методи профорієнтаційної роботи з учнями різного віку. 

5. Методика проведення окремих форм профорієнтаційної роботи з учнями.  

Література 

1. Выпускник перед выбором пути: социально-нравственный облик. / Под 

редакцией Бабосова. – Минск: Народна асвета, 1988. – 250 с. 

2. Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов 

пед.ин-тов /Под ред. А. Д. Сазонова. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с. 

3. Профессиональная ориентация школьников: Межвузовский сборник 

научных трудов. – Ярославль ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, 1987-156 с. 

4. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию. – М.: Просвещение, 1991. – 

112 с. 

5. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения. – М.: Модэк, 2002. – 392 с. 

6. Самсонкина Л.В., Миттельман Р.И. Воспитывать в труде. –К.: Радянська 

школа, 1988. – 300 с. 

7.  Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации: Книга для 

учителя / Л.В. Ботякова, А.Е. Голомшток, С.С. Гриншпун и др. –М.: 

Просвещение, 1986. – 112 с. 

8. Школа и выбор профессии /Под ред. В.А. Полякова, С.Н. Чистяковой, 

Г.Г. Агановой. - М.: Педагогика, 1987. – 176 с. 

9. Школа и труд / Под ред. П.Г. Атутова, В.А. Кальнес.- М.: Педагогика, 

1987. – 216 с. 

Лекція 2 (за вибором) 

Тема 2: Методика організації трудового та економічного виховання 

Мета: уточнити зміст понять «економіка», «економічне виховання», 

«трудове виховання», розкрити методичні основи трудового та економічного 

виховання учнівської молоді в умовах ринку праці. 

План 

1. Зміст, мета, завдання трудового та економічного виховання учнів у нових 

соціально-економічних умовах. 

2. Форми, методи і засоби економічного виховання школярів. 

3. Методика формування в учнів економічної культури. 
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4. Інноваційні підходи до виховної діяльності педагога щодо організації 

трудового та економічного виховання. 

Література 

1.Бех В.Д. Виховання особистості. У 2 кн. - Кн.2. Особистісно орієнтований 

підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. посібник. - К.: Либідь, 2003. – 

280 с. 

2.Васильєв Ю.К. Экономическое образование и воспитание учащихся. - М.: 

Педагогика, 1983. – 175 с. 

3.Васильченко Е.В. Экономическое воспитание личности. - М.: 

Просвещение, 1988. – 215 с. 

4. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом 

институте. – Киев-Одесса: Вища школа, 1988. – 260 с. 

5.Макаренко А.С. Методика виховної роботи. - К.: Радянська школа, 1990.  – 

366 с. 

6.Основи національного виховання: Концептуальні положення / За 

редакцією Кузя та ін. - К. 1993 

7.Падалка О.С. Виховні технології. - К.: Українська енциклопедія, 1995. – 

300 с. 

8.Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К: Радянська школа, 1995. – 312 

с. 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Методика організації екологічного виховання 

Мета: Розкрити та узагальнити сутність ключових понять з екологічного 

виховання; усвідомити форми та методи формування у школярів шанобливого 

ставлення до природи; надати практичні навички у педагогічному керівництві 

вивчення і охорони природи. 

Інформаційний блок 

1. Зміст, форми і методи формування у школярів шанобливого ставлення до 

природи. 

2. Сучасні підходи до формування екологічної культури учнів. 

3. Методика організації природоохоронної діяльності учнів. 

4. Методика проведення вікторини, екскурсії в природу, творчого конкурсу 

«Природа і фантазія». 

Практичний блок 

1. Обговорити методику проведення тижня екології. 

2. Провести один з вихованих заходів екологічної спрямованості: вікторину, 

тематичну екскурсію на природу 

Орієнтовні теми: 

 Наш спільний дім – природа. 

 Земля у нас одна. 

 Природа і ми. 

 Дивовижний світ природи 



 24 

Рефлексивний блок 

1. Що означає бути екологічно вихованою людиною? 

2. У чому Ви бачите кінцеву мету екологічного виховання? 

3. Що є показником високого рівня екологічної культури людини? 

4. Від яких умов залежить успішне здійснення екологічного виховання 

учнів? 

5. Які є основні принципи добору матеріалу для екологічного виховання? 

Вікторина «Земля у нас одна»: 

1) Що означає термін «екологія», хто і коли уперше ввів його до 

наукового вжитку? (У буквальному перекладі з грецької «ойкос» - дім, житло, 

«логос» - знання, вчення. Тобто екологія – це домоведення, домознавство. 

Термін «екологія» першим вжив німецький біолог Є.Геккель у 1866 р. Нині під 

екологією розуміють науку, що вивчає взаємовідносини живих організмів між 

собою і навколишнім середовищем). 

2) Що таке «Червона книга»? Чому вона має таку назву? (Бо вона 

нібито «червоний сигнал» світлофора, має повідомити про небезпеку, збудити в 

людей тривогу за долю природи. Мовляв, зупинитися, людино, подумай, будь 

обережною!) 

3) Що таке державні заказники? (Території, виділені на тривалий час, 

терміном до 10 років для збереження, відтворення та відновлення найбільш 

цінних та рідкісних рослин і тварин, занесених до Червоної книги) 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Які ключові поняття (визначення) з екологічного виховання, використані 

під час заняття Ви вважаєте більш повними і об’єктивними? 

2. Що означає бути екологічно вихованою людиною? Чи задовольнила Вас 

відповідь на це питання під час заняття? 

3. Щоб Ви запропонували для підвищення ефективності екологічного 

виховання? 

Блок самоосвіти 

1. Борейко В.Є., Грищенко В.М. Экологические традиции, поверья и 

религиозные воззрения славянских и других народов. Вып. 3. – К.: Генеза, 1996. 

– 224 с. 

2. Волкова А.Р. Екологічне виховання школярів. – К.: Радянська школа, 

1992. – 180 с. 

3. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

4. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с 

учащимися. – М.: Просвещение, 1980. – С. 64-83. 

5. Корж М.О. Наш спільний дім – природа. – К.: Радянська школа, 1989. – 

120 с. 

6. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. Навч. посібник 

для вузів. – К.: Заповіт, 1996. – 352 с. 

7. Любчак О.О., Зборжевська Т.В.Вихорвання захісників природи. – К.: 

Радянська школа, 1985. – 69 с. 

8. Николаева С.Н. Теорія и методика экологического образования  детей: 
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Учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений. – М.: Академия, 2002. – 336 

с. 

9. Писарчук Є.А., Кухта А.М. Екологічне виховання учнів. – К.: Радянська 

школа, 1990. – 87 с. 

10. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – К.: 

Освіта, 1995. – 55 с. 

11. Рузаєва Т.С. Екологічне виховання учнів на уроках біології з 

використанням народних традицій. – Кривий Ріг, 1998. – 50 с. 

Лабораторне заняття 2 

Тема: Методика профорієнтаційної роботи з учнями 

Мета: уточнити зміст ключових понять, визначити основні підходи до 

організації профорієнтаційної роботи з учнями різних вікових груп, надати 

методику проведення заходів з профорієнтації у сучасній школі. 

Інформаційний блок 

1. Форми і методи профорієнтаційної роботи з учнями різного віку. 

2. Методика проведення окремих форм профорієнтаційної роботи: тижня 

профорієнтації, екскурсії на підприємство, презентації професії, аукціону ідей. 

Практичний блок 

1. Скласти план проведення тижня профорієнтації для учнів 

загальноосвітньої школи. 

2. Опрацювати анкету вивчення професійних інтересів учнів різних вікових 

груп. 

3. Провести презентацію професії 

Рефлексивний блок 

1. Яке значення Ви вкладаєте в поняття «профорієнтація»? Із наведених 

відповідей оберіть правильну, обґрунтуйте помилковість або неповноту інших. 

 Профорієнтація спрямована на озброєння учнів професійними знаннями з 

метою готовності обслуговувати певне виробництво. 

 Під професійною орієнтацією необхідно розуміти науково-практичну 

систему спільної діяльності школи та сім’ї, що спрямована на оволодіння 

вихованцем певною професією. 

 Профорієнтація передбачає ознайомлення вихованця з економічними 

основами багатьох професій. 

 Правильної відповіді немає. 

2. Які на Ваш погляд основні недоліки роботи з профорієнтації у масовій 

школі? 

3. Які форми виховної роботи найбільш доцільні для надання практичної 

допомоги учням у виборі професії? Чи отримали Ви відповідь на це запитання 

під час заняття? 
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Блок вільного обміну інформацією 

1 Аукціон ідей: назвіть тематику заходів з профорієнтації для учнів 

випускних класів впродовж року. 

2 Запропонуйте можливі форми допомоги батьків учнів щодо проведення 

профорієнтації у класі. 

Блок самоосвіти 

1. Гагін Ю. Тести для дослідження інтелекту і мотивів професійного вибору 

// Обдарована дитина. - 2004. - №8. – С. 42-61. 

2. Захаров И.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация 

школьников. - М.: Просвещение, 1989. – 315 с. 

3. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней 

школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и 

классных руководителей, студентов пед. заведений - Ростов-н/Д: Творческий 

центр «Учитель», 2000. – С. 217-280. 

4. Максимова В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академія, 

2002. – С. 153-178. 

5. Перепада О. Тренінг розвитку профорієнтаційних знань старшокласників 

// Психолог. - 2003. - № 15. – С.22-23. 

6. Профессиональная ориентация учащихся: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов /. Под ред. А.Д. Сазонова. - М.: Просвещение, 1988.  – 221 с. 

7. Чистякова С.Н., Захаров И.Н. Профессиональная ориентация 

школьников: Организация и управление. - М.: Педагогика, 1987. – 160 с. 

8. Ярошенко В.В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. - 

К.: Радянська школа, 1983. – 280 с. 

Лабораторне заняття 3 

Тема: Методика організації трудового та економічного виховання учнів 

Мета: уточнити зміст ключових понять, виявити зв’язок між економічною 

та загальною культурою особистості, надати практичні навички у проведенні 

заходів з економічної тематики.  

Інформаційний блок 

1. Зміст, мета, завдання трудового та економічного виховання учнів у нових 

соціально-економічних умовах.  

2. Інноваційні форми і методи організаційної роботи з економічного 

виховання учнів. 

3. Методика виховання в учнів потреби в праці, формування економічної 

культури. 

4. Перебудова змісту і форм трудового виховання на засадах народної 

педагогіки. 

Практичний блок 

1. Провести виховні заходи на одну із запропонованих тем: 

 Акція: «День підприємництва» (Як заробити кошти для оплати 
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екскурсійної поїздки. - для учнів підліткового віку). 

 Ділова гра «Економісти за «круглим столом»». 

 Ситуативна гра «Йдемо на ринок», «Товар – гроші – товар». 

 Економічний марафон «Бережімо копійку». 

 Конкурс «Реклама», «Захист бізнес-плану». 

2. Обговорити діяльність шкільних кооперативів «Книжкова лікарня», 

«Зелена зона» тощо. 

Рефлексивний блок 

1. Які зміни сталися у свідомості людей щодо підходів у реалізації 

економічного та трудового виховання? Які особистісні риси  потрібні 

школяреві для успішного життя в умовах ринку праці? 

2. Чи виявили ви зв’язок між економічною та моральною, загальною 

культурою особистості? У чому він проявляється? Як його слід враховувати 

для виховання повноцінної особи громадянина?  

3. Які знання, уміння та навички необхідні сучасному вихователеві для 

проведення роботи щодо виховання економічної культури школяра? 

4. Проаналізуйте гру, проведену під час заняття за такою схемою: мета 

та завдання гри; тип, вид, функції гри; прийоми на початку гри; прийоми задля 

корекції ігрової ситуації; прийоми по закінченню гри; дії та позиція 

організаторів гри. 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Мозковий штурм: Складіть орієнтовний план проведення тижня 

економіки.  

2. Дайте визначення основних, найбільш вживаний економічних понять 

(або включіть їх обговорення у ділову гру): економіка, економічна політика, 

економічна криза, інфляція, безробіття, кредит, валюта, аукціон та т.ін..   

Блок самоосвіти 

1. Березок О.С. Методика трудового виховання та профорієнтації учнів // 

Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За ред. О. Дубасюк, А. 

Іванченко. – К.: ІСДО, 1996. – 432 с. 

2. Бурдін В. Взаємодія сім'ї і школи у трудовому вихованні підлітків // Рідна 

школа. - 2003.- № 12. – С. 35-37. 

3. Величканич О. Виховуємо любов до праці // Рідна школа. - 2000. - №6. – 

С. 44-47. 

4. Державний стандарт загальної середньої освіти. Економіка // Освіта 

України. - 1997. - № 48. - 28 листопада. 

5. Загривий В. Економічне виховання у школі. //Рідна школа. – 1999. -№ 9. – 

С. 280-296. 

6. Зарецкая И.Й. Трудовое воспитание и формирование личности, 

содержание трудового воспитания школьников. - М.: Просвещение, 1989. – 250 

с. 

7. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом 

институте. – Киев-Одесса: Вища школа, 1988. – 260 с. 
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8. Лукаш С. Педагогічне розуміння економічного мислення // Педагогіка і 

психологія. - 1999. - № 1. – С. 26-35. 

9. Основи національного виховання і концептуальні положення / За 

ред. В.Г.Кузя та ін. - К.: Генеза, 1993. – 120 с. 

10. .Трудовое воспитание на фоне социальных перемен. // Народное  

образование. - 1991. - № 11. – С. 54-69. 

11. Путешествие в экономику. Сборник задач. Темы «Зкономика и 

зкономические условия, свободный рьшок, спрос, предложение, равновесие // 

Все для учителя». - 1999. - № 8. – С. 15-18. 

Модуль ІІ Методика формування емоційно-оцінних рис учня – 6 годин 

Естетика, естетичне виховання, естетичний смак, естетичні ідеали, почуття, 

уподобання, естетична діяльність. Форми, методи, засоби та етапи роботи з 

естетичного виховання. 

Емоції, їх види, емоційне насичення, емоційне голодування, емоційна 

культура особистості, шляхи, засоби та методи її формування. 

Методика проведення літературної вітальні, розважального вечора, 

дискотеки, заочної екскурсії, психологічного практикуму, тренінгу, елементів 

арт-терапії. 

Лекція 1 (за вибором) 

Тема: Методика організації естетичного виховання учнів 

Мета: визначити та уточнити зміст понять «естетика», «естетичне 

виховання», «естетична культура», виявити шляхи та методи роботи з 

формування естетичного ставлення до оточуючого. 

План 

1. Завдання та зміст естетичного виховання учнів. 

2. Форми та методи естетичного виховання. 

3. Методика формування естетичних почуттів, смаків, ідеалів та 

уподобань учнів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. 

4. Методичні підходи щодо підготовки та проведення окремих виховних 

заходів естетичного спрямування. 

Література 

1. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников: Учеб. 

пособие по спецкурсу для студ. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с. 

2. Національна державна програма естетичного виховання // Рідна школа. – 

1995. - № 12. 

3. Сидорчук Н.Г. Естетичне виховання школярів // Практикум з педагогіки: 

Навчальний посібник / За ред. О. Дубасюк, А. Іванченко. – К.: ІСДО, 1996. – 

432 с. 

4. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе: Учеб.-метод. пособие. 

– К.: Радянська школа, 1985. – 144 с. 

Лекція 1 (за вибором) 

Тема: Методика формування емоційної культури учнів 

Мета: визначити зміст, показники та рівні прояву емоційної культури 



 29 

особистості; надати методику та етапи роботи вихователя з виховання 

емоційної культури школяра, визначити методику проведення новітніх форм 

виховних заходів з метою удосконалення та діагностики емоційного фону 

особистості. 

План 

1. Поняття про емоції, їх види та вплив на спосіб та якість життя людини. 

2. Емоційна культура як форма прояву людських емоцій. 

3. Структура, зміст та основні показники емоційної культури школяра. 

4. Методика та зміст роботи, спрямованої на виховання емоційної культури 

учнів.  

Література 

1. Аргайл М. Психология счастья. – СпБ.: Питер, 2003. – 271 с. 

2. Бахур В.Т. Это неповторимое «Я». – М.: Знание, 1986. – 192 с. 

3. Вовчик-Блакитна О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку 

дитини: стратегії педагогічного супроводу // Практична психологія і соціальна 

робота. – 2006. - №4. – С.12-15. 

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 

343 с. 

5. Кириленко Т. Виховання почуттів // Психолог. – 2003. - № 35. – С. 14-16. 

6. Кондрашова Л.В. Превентивная педагогика. – К.: Вища школа, 2005. – 

231 с. 

7. Кондрашова Л.В., Соколова Л.Е. Формирование эмоциональной культуры 

старшеклассников средствами учебно-воспитательного процесса. – Кривой Рог, 

1994. – 65 с. 

8. Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості 

особистості // Практична психологія і соціальна робота. – 2002. - №7. – С. 2-8. 

9. Паненкова Л. Емоційна культура особистості: психологічний погляд на 

проблему // Зарубіжна л-ра в навчальних закладах. – 2001. - № 6. – С. 23-26. 

10. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник 

учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с. 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Методика організації естетичного виховання учнів 

Мета: уточнити зміст ключових понять, сформувати практичні уміння та 

навички в організації та проведенні виховних заходів естетичного спрямування 

з урахуванням специфіки факультету. 

Інформаційний блок 

1. Завдання та зміст естетичного виховання учнів на сучасному етапі. 

2. Методика організації естетичного виховання учнів різних вікових груп. 

3. Методика проведення творчих конкурсів, музично-літературної вітальні, 

розважального вечора, дискотеки, заочної екскурсії. 

Практичний блок 

1. Скласти розгорнутий план бесіди на тему «Що таке красота?», «Як 

дивитися картину». 
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2. Провести музично-літературну вітальню. Орієнтовні теми: «Вісники 

краси», «Душі прекрасні пориви». 

3. Опрацювати план організації та проведення розважального вечора. 

Рефлексивний блок 

1. Проаналізуйте систему естетичного виховання, під впливом якої Ви 

перебували у школі. 

2.  Поясність сутність основних форм естетичного виховання. Які форми є 

найбільш дієвими? Чи вдалося на сьогоднішньому занятті реалізувати їх 

потенціал? 

3.  У чому проглядається зв’язок між естетичним, моральним і розумовим 

вихованням школярів? Як цей зв’язок слід враховувати під час організації та 

проведення виховних заходів? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Змоделюйте систему естетичного виховання у школі Вашої мрії, 

виходячи з позиції «Коли б директором був я». 

2. Завдання-ситуація: висловіть свою думку та обґрунтуйте позицію щодо 

запровадження у школі єдиної учнівської форми. Підготуйте тези промови, з 

якою Ви б звернулися до учнів з цього питання як класний керівник.  

Блок самоосвіти 

1. Кривицкий К.Е. Школьникам об эстетике: Книга для учащихся старших 

классов. – М.: Просвещение, 1979. – 153 с. 

2. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников: Учеб. 

пособие по спецкурсу для студ. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с. 

3. Національна державна програма естетичного виховання // Рідна школа. – 

1995. - №12. – С. 2-8. 

4. СоОбщение. Методическое пособие для тех, кто работает с детьми/ Под 

ред. С.В. Хохловой . – М.: Илекса, 2001. – 304 с. 

5. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе: Учеб.-метод. пособие. 

– К.: Радянська школа, 1985. – 144 с. 

Лабораторне заняття 2 

Тема: Методика формування емоційної культури учня 

Мета: уточнити зміст та сутність емоційної культури, визначити основні 

напрямки та шляхи її формування, надати практичні навички у проведенні 

специфічних форм з виховання в учнів різних вікових груп культури емоцій 

Інформаційний блок 

1. Емоційна культура особистості як складова загальної культури. 

2. Структура, зміст та основні показники емоційної культури учнів. 

3. Методика проведення психологічного практикуму, аутотренінгу, 

тренінгового заняття, елементів арт-терапії. 

Практичний блок 

1. Опрацювати анкету для визначення рівня емоційної культури школярів. 

2. Розглянути методику проведення аутотренінгу, музикотерапії. 
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3. Провести психологічний практикум. Орієнтовні теми: «Світ емоцій», 

«Вмій упорядковувати себе», «На що я здатний» тощо. 

Рефлексивний блок 

1. Чи усвідомлюєте Ви потребу у спеціальній роботі з формування 

емоційної культури? Підтвердіть свою позицію конкретними життєвими 

прикладами? 

2. Знання яких психолого-педагогічних закономірностей необхідні 

сучасному вихователю у формуванні культури спілкування, умінь 

самореалізації особистості учнів? 

3. Чим відрізняється методика проведення виховних заходів, на яких 

ставиться основна мета по формуванню емоційної культури, від проведення 

заходів естетичного чи морально-етичного спрямування?  

Блок вільного обміну інформацією 

1. Опрацюйте власну програму з професійного самовдосконалення. 

2. Презентуйте сучасні методи самовивчення та самовдосконалення. 

Блок самоосвіти 

1. Заняття психолога з підлітками / Упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Шкільний 

світ., 2005. – 120 с. 

2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – С. 215 – 240.  

3. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней 

школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и 

классных руководителей, студентов пед. заведений - Ростов-н/Д: Творческий 

центр «Учитель», 2000. – С. 167-209. 

4. Лебедева Л.Д. Арт-терапия в педагогике // Педагогика. – 2000. - №9. – С. 

25-29. 

5. Лугина Т. Опыт работы по формированию эмоциональной культуры 

подростков // Воспитание школьников. – 2005. - № 1. – С. 15-19. 

6. Методика оценки емоционально-волевых качеств // Психология для всех 

и каждого. – Рн/Д.: Творческий центр «Учитель», 2002. – С. 320-322. 

7. Міщенко Т.А. Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь 

саморегуляції емоцій у старшокласників / Практична психологія і соціальна 

робота. – 2000. - № 7,8. – С. 29-33. 

8. Немов Р. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-

х кн. – З-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2000. –640с. 

9. Психотренінги / Основи психології: Підручник для студентів внз/ За заг. 

ред. О.В. Киричука, В.О. Роменця – К.: Либідь, 2002. – 632 с. 

10. Рєпнова Т. Тренінг емоційної зрілості / Практична психологія і соціальна 

робота. – 2006. - №3,4. – С. 2-8. 

Модуль ІІІ. Методика організації та проведення спільної виховної роботи 

сім’ї та школи – 6 годин 

Сім’я, функції сім’ї, правові та моральні основи сім’ї, авторитет батьків, 

істинний авторитет, авторитет фальшивий, родинне виховання, статеве 
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виховання, форми роботи з батьками. 

Методика проведення анкети з метою визначення готовності школярів до 

сімейного життя, методика проведення батьківських зборів, конференцій, 

засідання клубу. 

Лекція 1 (за вибором) 

Тема: Методика організації взаємодії школи та сім’ї 

Мета: надати зміст основних понять з основ сім’ї, визначити виховний 

потенціал сім’ї, шляхи та засоби взаємодії сім’ї та школи у вихованні школяра, 

методику проведення та етапи роботи педколективу з батьками та 

батьківськими громадами. 

План 

1. Сутність та основні функції сім’ї у сучасному суспільстві. 

2. Роль взаємодії школи та сім’ї у формуванні особистості дитини. 

3. Форми і методи роботи класного керівника з батьками. 

4. Методика проведення батьківських зборів, конференцій, анкетування, 

засідання клубу. 

Література 

1. Виховуємо батьків // Шкільний світ. – 2002. - №7. – С. 2-6. 

2. Гаврилова Г.П. Учитель и семья школьника. – М.: Знание, 1988. – 120 с. 

3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. –  

С. 266 – 275.  

4. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

5. Кондрашова Л.В., Соколова Л.Е.. Щекина О.В. Формы взаимодействия 

семьи и школы в нравственном воспитании старшеклассников. – Кривой Рог. 

1998. – 80 с. 

6. Макаренко А.С. О воспитании. – М.: Политиздат, 1988. – 256 с. 

7. Організація роботи з батьками в середніх закладах освіти. Методичні 

рекомендації // Шкільний світ. – 2002. - № 33. – 38 с. 

8. Педагогічна освіта батьків. Методичний посібник. // Позакласний час. – 

2000. - № 30. – 40 с. 

9. Рожков М. И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 310 с. 

10. Сухомлинський В.А. Как воспитать настоящего человека. – М.: 

Педагогика, 1990. – 180 с. 

Лекція 1 (за вибором) 

Тема: Методика підготовки майбутнього сім’янина 

Мета: уточнити зміст основних понять з основ сім’ї, виявити основні 

чинники, що впливають на рівень підготовки майбутнього сім’янина, розкрити 

сутність та етапи роботи школи та сім’ї у підготовці молоді до сімейного життя. 

План  
1. Зміст, мета та завдання виховання майбутнього сім’янина. 

2. Форми і методи роботи школи та класного керівника з питань виховання 

майбутнього сім’янина. 
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3. Методика організації та проведення виховної роботи з підготовки 

школярів до сімейного життя. 

4. Специфіка методики проведення дискусії, ділових та рольових ігор, 

інтерв’ю з метою формування у школярів якостей, необхідних  для 

повноцінного сімейного життя. 

Література 
1. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

2. Максимова В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академія, 

2002. – 272 с. 

3. Рожков М. И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 310 с. 

4. Чередниченко В.И. Прикасаясь к будущему: Из опыта преподавания 

курса «Этика и психология семейной жизни»: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1989. – 280 с. 

5. Этика и психология семейной жизни: Пособие для учителя /Под ред. 

И.В. Гребенникова. – К.: Радянська школа, 1986. – 315 с. 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Методика організації взаємодії школи та сім’ї 

Мета: надати студентам практичні навички організації та проведення роботи з 

батьками учнів у світлі сучасних вимог  до виховного процесу у школі, 

опрацювати прийоми, форми та методи взаємодії школи та сім’ї. 

Інформаційний блок 

1. Роль взаємодії школи та сім’ї у формуванні особистості школяра. 

2. Форми і методи роботи школи, класного керівника з батьками, активом 

батьків. 

3. Методика організації та проведення батьківських зборів, конференцій, 

анкетування. 

Практичний блок 

1. Складіть перелік методик для вивчення сім’ї школяра. 

2. Проведіть ділову гру «Батьківські збори» на тему: «Роль психологічного 

клімату сім’ї у формуванні особистості школяра». 

Рефлексивний блок 

1. У чому Ви вбачаєте соціальну значущість сім’ї? Яке місце у роботі 

класного керівника повинна займати взаємодія із батьками учнів? 

2. Яких типових помилок припускається класний керівник у стосунках та 

співпраці з батьками учнів? 

3. Проаналізуйте щойно проведену ділову гру «Батьківські збори» з 

позиції її змісту, використаних прийомів у роботі з батьками. Чи відрізняється 

«правильна» методика підготовки та проведення роботи з батьками від 

наявного у суспільстві «хибного» стереотипу? У чому? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Запропонуйте власну систему педагогічної просвіти батьків. 

2. Складіть поради батька щодо створення позитивного клімату у сім’ї. 
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3. Складіть план можливих доручень, форм участі батьків у навчально-

виховному процесі школи. 

Блок самоосвіти 

1. Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга в семье. Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. уч. заведений. – М.: Академия, 2001. – 200 с. 

2. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. для 

студентов. – М.: Академия, 2000. – 230 с. 

3.  Максимова В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 

2002. – С. 193-200. 

4. Рожков М. И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 310 с. 

5. Филипчук Г. Знаете ли вы своего ребенка? Книга для родителей. – М.: 

Прогресс, 1989. – 400 с. 

6. Школа класного керівника/ Упоряд. М. Голубенко. – К., Шкіл. світ, 2005.  

Лабораторне заняття 2 

Тема: Методика підготовки майбутнього сім’янина 

Мета: опрацювати найбільш доцільні форми та методи у підготовці учнів 

різних вікових груп до сімейного життя.  

Інформаційний блок 

1. Зміст, мета та завдання з виховання майбутнього сім’янина. 

2. Форми і методи роботи школи, класного керівника з питань формування 

готовності учнів до створення шлюбу. 

3. Діагностика готовності учнів до сімейного життя. 

4. Методика організації і проведення окремих форм: дискусії, ділових та 

рольових ігор, інтерв’ю з підготовки школярів різних вікових груп до сімейного 

життя. 

Практичний блок 

1. Опрацювати анкету для визначення рівня готовності школярів до 

сімейного життя. 

2. Опрацювати та провести виховний захід на одну із запропонованих тем: 

 дискусію: «Моральні основи взаємовідносин юнаків та дівчат», «Сімейне 

щастя – мрія чи реальність?». 

 усний журнал «Чоловік та жінка». 

 свято «День Святого Валентина». 

 ділову гру «Бюджет та хазяйство сім’ї». 

 етичну бесіду «Права та обов’язки подружжя», «Ранній шлюб», 

«Позашлюбні діти» 

Рефлексивний блок 

1. Коли слід починати роботу з підготовки учнів до сімейного життя? Які 

відмінності у цій роботі для учнів різних вікових груп? 

2. Про які найбільш цікаві форми виховної роботи Ви дізналися під час 

підготовки та у ході заняття? Які особливості методики їх проведення у 

контексті розглядуваних сьогодні питань? 
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3. Завдання-ситуація: учениця Вашого класу Олена К. вчиться добре, 

охайна, спостережлива, вихована, але останнім часом надмірно захопилася 

юнаком, що відобразилося на її манері одягатися та на якості навчання. 

Складіть примірний план співбесіди з ученицею з цієї проблеми.  

Блок вільного обміну інформацією 

1. Сформулюйте кодекс сучасної сім’ї. 

2. Складіть 10-12 правил окремо для матері і батька, яких варто 

дотримуватися у системі сімейного виховання. 

3. Щоб Ви як вихователь порадили молодим людям, які вирішили скласти 

шлюб? 

Блок самоосвіти 

1. Верга Д. Дела семейные. – М.: Педагогика, 1986. – 180 с. 

2. Вовчик-Блакитна М.В. Сімейне виховання – К.: Радянська школа, 1982. – 

147 с. 

3. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі. – КДПУ, 2005. – 256 с. 

4. Максимова В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 

2002. – С. 193-200. 

5. Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М.: Сфера, 1999. – 310 с. 

6. Рожков М. И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 310 с. 

7. Чередниченко В.И. Прикасаясь к будущему: Из опыта преподавания 

курса «Этика и психология семейной жизни»: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1989. – 280 с. 

Модуль ІУ. Методика колективних творчих справ – 6 годин 

Колектив, виховний колектив, комунарська методика, колективно творча 

справа, Рада справи. 

Етапи проведення КТС, вимоги щодо організації та структури КТС, 

прийоми, методи активізації діяльності вихованців під час підготовки, 

проведення та підведення підсумків КТС. Види КТС. 

Лекція 

Тема: Методика організації колективних творчих справ 

Мета: надати основні поняття, сутність, структуру та відмінності 

«комунарської методики», етапи проведення КТС, вимоги до організації різних 

видів КТС, їхз виховних можливостей. 

План 

1. Поняття виховного колективу 

2. КТС, їх види та виховні можливості. 

3. Структура КТС, етапи колективної творчості. 

4. Методика проведення різних КТС. 

Література: 

1. Агеев В.С. Межгрупповое воздействие: Социально психологические 

проблемы – М.: МГУ, 1989. – 240 с. 

2. Добрович А.Б. Воспитатель о психологии и психологии общения: Книга 

для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 205 с. 
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3. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – М.: Просвещение, 

1990. – 144 с. 

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 

343 с. 

5. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

6. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней 

школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и 

классных руководителей, студентов пед. заведений - Ростов-н/Д: Творческий 

центр «Учитель», 2000. – 330 с. 

7. Петровский А.В. Психологическая теория коллектива. – М.: Педагогика, 

1979. – 186 с. 

8. Рожков М. И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 310 с. 

9. Уманский Л.П. Психология организаторской деятельности. – М.: 

Просвещение, 1980. – 240 с. 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Методика організації колективних творчих справ 

Мета: розкрити сутність КТС, сприяти засвоєнню умінь організації та 

керівництва колективними творчими справами, надати практичні навички у 

прийомах та методах активізації вихованців. 

Інформаційний блок: 

1. Уявлення про КТС. 

2. Види КТС, їх виховні можливості 

3. Етапи підготовки та проведення різних КТС. 

Практичний блок: 

1. Ділова гра. Тема: «Організаційне засідання Ради справи». 

Дійові особи: вчитель (вихователь), лідери класу, група учнів (5-6 осіб). 

Завдання гри:  

- визначити найбільш доцільну форму проведення КТС на певну тему; 

- вирішити організаційні моменти; 

- обрати Раду справи; 

- розподілити обов’язки, визначити термін виконання доручень. 

2. Провести КТС з студентами групи. 

Орієнтовні теми: 

Пізнавальна КТС: «Турнір-вікторина», аукціон ідей «Мій погляд на школу 

майбутнього», «Вечір розгаданих чи нерозгаданих таємниць» 

Художня КТС: «Концерт-блискавка», «Хіти ХХІ сторіччя», «Жива газета», 

«В гостях у казки» 

Організаційна КТС: «Прес-бой». 

Рефлексивний блок: 

1. Оцінка студентами щодо проведеної колективної творчої справи з огляду 

її структури та етапів. 

2. Оцінювання основних прийомів, які застосовував «вихователь» для 
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активізації діяльності «учнів». 

2. Обговорення студентською Радою справи найближчих наслідків, післядії 

щойно проведеної КТС. 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Чим відрізняється методика організації та проведення КТС від інших 

форм виховної роботи, у яких також беруть участь велика кількість вихованців? 

2. Яке місце у системі виховної роботи повинні займати КТС? 

3. Які Ви можете навести приклади КТС, в яких Ви безпосередньо брали 

участь? 

Блок самоосвіти 

1. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі. – Рівне: Методичний 

посібник. – Рівне, 1997. – 159 с. 

2. Кульневич СВ., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней 

школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и 

классных руководителей, студентов пед. заведений - Ростов-н/Д: Творческий 

центр «Учитель», 2000. – С. 68-87. 

3. Підготовка і проведення КТС (за методикою Іванова) //Шкільний світ. – 2001. - 

№ 13 – 23 с. 

4. Позакласний час. – 2000. - №7. – 35 с. 

Лабораторне заняття 2 

Тема: Методика організації виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах 

Мета: надати основні підходи до планування, організації та проведення 

виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах, опрацювати прийоми та 

найбільш доцільні форми управляння діяльністю загону оздоровчого табору. 

Інформаційний блок 

1. Задачі і зміст роботи загону в таборі. 

2. Планування виховної роботи в загоні. 

3. Організація самоуправління в загоні, формування дитячого колективу в 

умовах оздоровчого табору. 

4. Методика організації та проведення виховної роботи в загоні, заходи, 

спрямовані на охорону життя та здоров’я дітей. 

Практичний блок 

1. Опрацювати та захистити план роботи загону на тиждень. 

2. Колективні проекти:  

 придумати та проінсценувати назву, девіз, пісню, кричалку загону; 

 підготувати макет художнього оформлення для куточка загону в дитячому 

оздоровчому таборі; 

 показати приклади ігор із дитячим загоном. 

3. Скласти план проведення виховного заходу з дітьми загону. Орієнтовні 

теми: «Сила грації», «Козацькі забави», «Твоє ім’я – твій друг», «Слідопит» 

тощо. 
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Рефлексивний блок 

1. Які основні завдання виховної роботи у дитячому оздоровчому таборі? 

2. Які, на Ваш погляд, можливі способи стимулювання активності дітей в 

умовах оздоровчого табору? 

3. Які прийоми слід використовувати для запобігання нудьги у загоні? 

4. Які форми взаємодії з батьками дітей найбільш доцільні в умовах 

оздоровчого табору? Чи є у Вас особистий досвід з цього приводу? 

Блок вільного обміну інформацією 

1. Аукціон ідей: назви, скоромовки, ігри, пісні, які можна використовувати у 

роботі з дітьми в умовах оздоровчого табору. 

2. Тематика та форма проведення заходів з загоном. 

3. Форми організації дозвілля, акцій, спрямованих на збереження життя та 

здоров’я дітей.  

Блок самоосвіти 

1. Все для вчителя. – 2001. - № 17-18. – 35 с. 

2. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. посібник / 

Є.І. Коваленко, А.І. Коропчук та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – 250 с. 

3. Пермяков А.А., Кондрашова Л.В., Зеленкова Н.И. Подвижные игры в летнем 

лагере. – Кривой Рог: КГПУ, 2002. – 180 с. 

4. Програма літньої педагогічної практики студентів у дитячих оздоровчих таборах 

/ Укл. Долгая Н.В., Друзь З.В. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. – 20 с. 

5. Яковлєв В. Игры для детей. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 250 с. 
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Залік. Захист проектів. 

Тема проекту може бути обрана відповідно до змісту курсу як з переліку 

запропонованих нижче, так і на власний розсуд студента чи викладача. 

Форми представлення проекту: усний журнал, комп'ютерна газета, 

презентація, альманах, розробка авторського сценарію виховного заходу тощо. 

Орієнтовні теми: 

1. Методика проведення етичних бесід. Розробіть сценарій бесіди (тема за 

вибором студента). 

2. Методика вивчення особистості учня. Розробіть план індивідуальної 

бесіди з недисциплінованим учнем, спрямованої на вивчення його 

позашкільних інтересів. 

3. Методика складання програм вивчення рівня вихованості учнів, складіть 

відповідну анкету. 

4. Методика вивчення стосунків у класному колективі. Складіть питання 

анонімної анкети для вивчення відносин колективу з класним керівником. 

5. Методика проведення тематичної екскурсії на природу. Розробіть 

сценарій екскурсії. 

6. Форми роботи з батьками. Складіть план роботи з батьками протягом 

навчального року, який включає форми та тематику заходів.  

7. Методика проведення пізнавальних вечорів. Складіть сценарій вечора 

(тема за вибором студента). 

8. Методика вивчення особистості учня. Складіть програму вивчення 

навчальної неуспішності школяра. 

9. Методика проведення диспуту. Складіть сценарний план проведення 

диспуту на морально-етичну тему. 

10. Методика проведення бесіди "за круглим столом". Розробіть бесіду (тема 

за вибором студента). 

11. Методика вивчення згуртованості колективу. Складіть річну програму 

вивчення учнівського колективу. 

і2. Методика вивчення сім'ї школяра. Складіть анкету для вивчення сім'ї 

школяра. 

13. Методика проведення природоохоронної роботи з учнями. Складіть план 

бесіди про охорону природи. 

14. Методика проведення профорієнтаційної роботи. Розробіть сценарій 

вечора "Захист професії". 

15. Методика проведення вікторин. Складіть план проведення вікторини. 

16. Методика проведення класних зборів. Складіть план проведення зборів, 

на яких відбувається створення органів самоврядування. 

17. Методика використання виховних можливостей народних традицій. 

Складіть план проведення "Українських вечорниць". 

18. Методика проведення тематичних конференцій. Складіть план 

тематичної конференції (тема за вибором студента). 

19. Методика вивчення суспільної спрямованості особистості учня. Складіть 

анкету для вивчення ставлення школярів до класних доручень. 
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20. Методика проведення усного журналу. Складіть план усного журналу. 

21. Методика роботи класного керівника по підготовці учнів до сімейного 

життя. Складіть план роботи за даною схемою. 

22. Складіть план проведення колективної творчої справи за темою "Люби і 

знай свій рідний край". 

23. Методика формування культури поведінки учнів. Складіть план 

відповідного виховного заходу (тема за вибором студента). 

24. Методика проведення предметних тижнів. Складіть план предметного 

тижня (за фахом факультету). 

25. Методика естетичного виховання учнів. Складіть план проведення 

вечора "Мистецтво України". 

26. Методика проведення гурткової роботи з учнями. Складіть план роботи 

гуртка (за фахом факультету). 

27. Методика проведення профорієнтаційної роботи. Складіть анкету для 

вивчення професійних інтересів школярів. 

28. Методика підготовки і проведення тижня профорієнтаційної роботи в 

школі. Складіть план тижня профорієнтації. 

29. Методика проведення батьківських зборів. Складіть план проведення 

тематичних батьківських зборів. 

30. Методика роботи з морального виховання учнів. Складіть план 

проведення прес-конференції (тема за вибором студента). 

31. Методика організації економічного виховання. Складіть план проведення 

ділової гри на економічну тему. 

32. Методика формування емоційної культури. Складіть план проведення 

психологічного практикуму «Пізнай себе». 

33. Методика виховної роботи у оздоровчому таборі. Складіть план 

проведення розважального «вогника». 

34. Методика визначення результативності виховного процесу. Розробіть 

програму визначення результатів виховної роботи в класі. 
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Основні підходи до визначення результатів вивчення ІІ кредиту 

№ п/п Зміст матеріалу Критерії оцінювання Кількість балів 

За 

одиницю 

Загальна 

кількість 

1. Відвідування 

лекційних занять 

Відсутність пропусків 1 0-5 

2. Відвідування 

лабораторних занять 

Відсутність пропусків, 

якість ведення конспекту 

0-3 0-27 

3. За результатами 

захисту проекту 

повнота, стислість, 

логічність викладу 

теоретичних основ 

питання; оригінальність, 

етапність, цілісність 

методичної розробки 

виховного заходу 

0-10 0-30 

4.  Ступінь участі у 

ділових іграх з 

проведення 

виховних заходів під 

час лабораторно-

практичних занять 

Оригінальність, 

самостійність, 

комплексність, 

емоційність, відповідність 

меті та змісту виховання 

 0-30 

5. Ведення тематичної 

папки 

Повнота, оригінальність, 

наявність логічної 

переробки матеріалу 

 0-8 

Загальна кількість балів 0-100 
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Інформація в Internet 

Посилання Зміст Короткий опис 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.ug.ru 

Открытый урок, 

приложение к 

«Учительской газете» 

Статті, 

методичні 

розробки. 

рекомендації 

http://som.fio.ru В помощь учителю Розробка уроків, 

виховних заходів, 

у тому числі на 

економічну 

тематику 

http://prazdnik-land.ru Сценарії свят  

http://umm.narod.ru Сайт личностно 

ориентированной 

педагогики 

культурологического 

типа 

Навчально-

методичний 

матеріал 

http://open.websib.ru Сайт Сибирского 

центра инновационных 

педагогических 

технологий "Открытие" 

Навчально-

методичний 

матеріал 

http://www.childpsy.ru Сайт Детский психолог 

для специалистов. 

Проект выполнен в 

рамках факультета 

«Психология 

образования» МГППУ 

Друк наукових 

результатів 

психологічних та 

педагогічних  

досліджень  

http://etika.narod.ru Сайт журнала 

«Этическое 

воспитание» 

Матеріал з 

системи 

морального 

виховання 

http://www.effecton.ru Психологія, тести, 

розвиток особистості  

Діагностика, 

конкретні поради, 

бібліотека 

когнітивної 

психології 

http://school.edu.ru/ Российский 

общеобразова-тельный 

портал 

Навчально-

методичний 

матеріал 

http://www.oim.ru Международный 

научно педагогический 

Интернет журнал с 

библиотекой 

депозитарием 

Навчально-

методичний 

матеріал 

http://school.edu.ru/
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www.mon.gov.ua Офіційний сайт МОН 

України 

 

www.infomost.ru/pmuz/number  

www.redline.ru/education.old/rubric

ator 

Матеріали з 

профорієнтації 

Профдіагностика, 

профвідбір, 

основні підходи 

до визначення 

професійної 

придатності 

 

http://www.infomost.ru/pmuz/number
http://www.redline.ru/education.old/rubricator;
http://www.redline.ru/education.old/rubricator;
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СЛОВНИК 

ВИХОВАНІСТЬ - якісна характеристика рівня освіти й виховання людини. 

Відбиває високу освіченість, моральну досконалість і етичність поводження. 

ВИХОВАННЯ – це процес впливу вихователя на учня з метою формування в 

нього совісті, честі, людяності, правдивості та інших рис характеру, які 

визначатимуть особистість школяра як майбутнього свідомого громадянина 

незалежної України.  

ВИХОВНА РОБОТА – діяльність вчителів, кл. керівників, батьків щодо 

здійснення формування певних рис особистості вихованців. 

ВИХОВНА СИСТЕМА - сукупність таких взаємозалежних компонентів, як 

виховні цілі; люди, їх реалізуючі в процесі цілеспрямованої діяльності; відносини, 

що виникають між учасниками; освоєне середовище й управлінська діяльність по 

забезпеченню життєздатності. 

ГРА - форма діяльності в умовних ситуаціях, спрямована на відтворення й 

засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально закріплених способах 

здійснення предметних дій, у предметах науки й культури. У ній як в особливому 

виді суспільної практики відтворюються норми людського життя й діяльності, 

підпорядкування яким забезпечує пізнання й засвоєння предметної й соціальної 

дійсності, а також інтелектуальний, емоційний і моральний розвиток особистості.  

ГРА ДІЛОВА - форма відтворення предметного й соціального змісту 

професійної діяльності, моделювання системи відносин, характерних для даного 

виду практики. 

ГРА РОЛЬОВА - спільна групова гра, у якій учасники беруть на себе різні 

соціальні ролі в спеціально створюваних сюжетних умовах. Використовується в 

природних умовах соціального розвитку дітьми, у корекционому розвитку дітей, у 

спеціальному навчанні та ін. 

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ -  комплекс ідей, думок, чинників, основних напрямів 

виховного впливу. 

КЛАСНА ГОДИНА - спеціально організована ціннісно-орієнтовна на спільна 

діяльність вчителів та учнів, що сприяє формуванню у школярів системи 

правильних відносин до оточуючого середовища: до людини, суспільства, 

праці, мистецтва, природи, самого себе. 

МЕТОД "ДЕЛЬФИ", МЕТОД МОЗКОВОГО ШТУРМУ, МЕТОД МОЗКОВОЇ 

АТАКИ - метод швидкого пошуку рішень, заснований на їхній генерації в процесі 

"мозкової атаки", що проводиться групою фахівців, і відбору кращого рішення, 

виходячи з експертних оцінок; використовується для експертного прогнозування 

шляхом організації системи збору й математичної обробки експертних оцінок. 

МЕТОД (від грецьк. - шлях дослідження, теорія, навчання) - спосіб досягнення 

якої-небудь мети, вирішення якого-небудь завдання; сукупність прийомів і 

операцій практичного або теоретичного освоєння (пізнання) дійсності.  

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ – це шляхи, способи впливу вихователя на 

свідомість, волю, почуття, поведінку вихованців з метою досягнення в них 



 48 

заданих якостей. 

МЕТОДИКА (від грецьк.. - частина граматики, що описує правила мови) - спосіб 

досягнення певної мети; сукупність способів доцільного проведення якої-небудь 

роботи; галузь педагогічної науки, що досліджує закономірності, правила, методи 

й прийоми навчання певному навчальному предмету. як вчення про методи 

виховання. 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА -  складова частина навчально-виховної роботи 

школи, одна з форм організації дозвілля учнів, проведення соціально-

педагогічної роботи з ними 

ПРИЙОМ ВИХОВАННЯ – частина загального методу, віддалений вплив, 

конкретне поліпшення, необхідне для ефективнішого використання того або 

іншого методу. 

ТРЕНІНГ (від англ. - виховувати, учити, привчати) - спеціальний тренувальний 

режим, тренування; процес одержання навичок і вмінь у якій-небудь області за 

допомогою виконання послідовних завдань, дій або ігор, спрямованих на 

досягнення наробітку й розвитку необхідної навички.  

ФОРМА (від лат. – зовнішній вигляд, зовнішній обрис, певний, стійкий 

порядок). Звідси ФОРМОЮ ВИХОВАННЯ є зовнішня сторона організації 

виховної роботи, що пов’язана з кількістю тих, яких виховують, часом і місцем 

проведення виховної роботи, порядком її здійснення. 

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ – це окрема ланка процесу виховання, обмежена 

тимчасовими рамками. Форми організації виховання визначають певний вид 

заняття та постають як виховні заходи, що втілюють у собі зміст виховної 

діяльності. 

 


