Анотація дисципліни
Мета дисципліни: ознайомлення студентів з базовими теоретичними
положеннями, сутністю та завданнями методики виховної роботи, цілями,
законами, принципами, напрямками, методами, методиками і технологіями
виховання; сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості,
забезпечення студентів міцними знаннями з теорії та методики виховання,
подальшим їх практичним застосуванням.
Дисципліна передбачає 3 кредити ECTS, вивчається в 2 семестрі, форма
контролю – залік. Мова викладання – українська.
Умовами зарахування предмета є: контрольні роботи, індивідуальнотворчий проєкт «Моє педагогічне кредо», педагогічні ситуації, творчі
завдання, самостійна робота, наукове дослідження, наукова стаття, ділова гра
«Культурний асимілятор», «круглий стіл з гострими кутами», дебати.
Ключові слова: виховання, гуманізм, підхід, колектив, гра, метод,
методика, засоби, критичне мислення, інтерактив.
Аbstract
The purpose of the discipline: to acquaint students with the basic theoretical
provisions, the essence and objectives of the methodology of educational work,
goals, laws, principles, directions, methods, techniques and technologies of
education; promoting the formation of a harmoniously developed personality,
providing students with solid knowledge of the theory and methods of education,
their further practical application.
The discipline provides 3 ECTS credits, is studied in 2 semesters, the form of
control - credit. The language of instruction is Ukrainian.
The conditions of enrollment are: tests, individual creative project "My
pedagogical credo", pedagogical situations, creative tasks, independent work,
research, scientific article, business game "Cultural Assimilator", "round table with
sharp corners", debate.
Keywords: education, humanism, approach, team, game, method, technique,
means, critical thinking, interactive

ВСТУП
Програма вивчення варіативної навчальної

дисципліни «Методика

виховної роботи» складена Дрозд О.В. відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалавра спеціальності: 014.04 Середня освіта
(Математика)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, форми і методи
виховного процесу.
Міждисциплінарні

зв’язки:

знаходять

своє

відображення

в

завданнях, змісті, методах, формах та засобах навчання. Але особливо це
стосується змісту навчального курсу, який вимагає знання з філософії,
соціології, загальної психології (мислення, увага, уява та ін.), вікової
психології.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Методика виховної роботи» є варіативною
при підготовці студентів спеціальності «Математика» і входить до циклу
педагогічних дисциплін, що вивчаються майбутніми фахівцями.
1.2. Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів
спеціальності «Математика» з базовими теоретичними положеннями,
сутністю та завданнями методики виховної роботи, цілями, законами,
принципами, напрямками, методами, методиками і технологіями виховання.
Завданням викладання цієї дисципліни є поглиблене вивчення студентами
психолого-педагогічних особливостей теорії та практики виховної роботи.
Мета викладання цієї дисципліни – сприяння формуванню гармонійно
розвиненої особистості, забезпечення студентів міцними знаннями з теорії та
методики виховання, подальшим їх практичним застосуванням.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент
оволодіває такими компетентностями:
І. Загальнопредметні:
 Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення,
аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення;

 Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та
письмову мову;
 Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності;
 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої
професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної
діяльності;
 Здатність володіти основними методами, способами і засобами
одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з
комп’ютером як засобом управління інформацією;
 Здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального,
національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та
управління, культури громадської, державної та особистого життя;
 Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань
для вирішення завдань суспільного,

національно-державного

і

особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя.
ІІ. Фахові:
 Здатність до розробки та реалізації соціальних технологій, які
враховують

особливості

сучасного

поєднання

глобального,

національного і регіонального, специфіку соціокультурного розвитку
суспільства;
 Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в
освітніх

установах,

толерантно

ставитися

до

психологічних

особливостей дітей, сприяти полікультурній взаємодії всіх суб’єктів
навчально-виховного процесу;
 Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати
виховний

потенціал

полікультурного

середовища,

поєднувати

традиційну культуру з культурами інших народів;
 Здатність до компетентного використання законодавчих та інших
нормативних актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів;

 Здатність володіти методиками діагностики сімей, особистісних рис
вихованців, досліджувати причини міжособистісних конфліктів;
 Здатність враховувати в процесі здійснення навчально-виховної
діяльності особливості дітей і педагогічних працівників, особливо тих,
які потребують допомоги та захисту;
 Здатність

до

проведення

ділових

ігор,

культурного

дозвілля,

національних свят, фольклорних дійств;
 Здатність до розробки інноваційних національних проектів в рамках
заходів державної національно-патріотичної політики, проводити
соціальні опитування.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Кредит 1. Основи теорії та методики виховання
Тема 1. Основні поняття курсу теорія та методика виховання.
Парадокси методики виховної роботи. Виховання як культурно-історичний
феномен. Цілі і завдання виховної роботи. Основні виховні парадигми.
Тема 2. Характеристики, закони, принципи і методи виховної роботи.
Основні

характеристики

виховного

процесу.

Педагогічні

закони

і

закономірності виховання. Психологічні та духовні закони виховної роботи.
Характеристика

принципів виховної

роботи.

Характеристика

методів

виховної роботи.
Тема 3. Методика виховної роботи в сім’ї. Фактори, що впливають на
поведінку людини і прийоми її регулювання. Помилки сімейного виховання і
їх наслідки. Характерні особливості впливу сім’ї на дитину. Специфіка
сімейного виховання. Методичні прийоми впливу в сімейному вихованні.
Педагогіка партнерства.
Кредит 2. Методика виховної роботи в освітніх установах
Тема 1. Школа як виховна система. Методика вивчення виховного
процесу. Методика і техніка планування виховної роботи. Виховні засоби і
форми в школі. Методичні прийоми впливу в шкільному вихованні.

Тема 2. Методика виховної роботи в різних соціокультурних
середовищах.

Поняття

соціокультурного

середовища

виховання.

Характеристика сучасного вітчизняного соціокультурного середовища.
Методика формування виховуючого середовища. Виховна робота в дитячоюнацьких організаціях. Вплив неформальних об’єднань на виховання дітей і
молоді.
Кредит 3. Прикладні питання методики виховної роботи
Тема 1. Особливості методики виховання громадянина. Методика
політичного
національного

і
і

громадянсько-патріотичного

виховання.

Методика

глобалістичного

Особливості

методики

виховання.

виховання законослухняності. Методика духовно-морального та релігійного
виховання. Методика екологічного та економічного виховання.
Тема 2. Особливості методики виховання особистості. Особливості
методики

виховання

переможця.

Методика

трудового,

фізичного

і

антинаркотичного виховання. Методика статевого і сексуального виховання.
Методика виховання ставлення до грошей і речей. Методика естетичного
виховання.
Тема 3. Основні технології виховної роботи та критерії її оцінки.
Загальна характеристика технологій виховання. Сутність технологічного
підходу до виховання. Використання технологічного підходу у вихованні.
Характеристика

конкретних

технологій

виховання.

Критерії

оцінки

ефективності виховної роботи.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 90 годин / 3 кредити
ECTS. (2-й курс);
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