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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

6. Конспект лекцій з дисципліни; 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних 

занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

10. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

11. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

12. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

13. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

14. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

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. 

  



ВИТЯГИ З ОПП 

ЗК-1 Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 
знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними 
системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання 
учнів початкової школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової 
освіти тощо. 

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 
систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-
педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-
діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення 
(його усною та писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність 
до розуміння чужих і продукування власних програм комунікативної 
поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 
взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти 
різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та 
вреґулювання конфліктів 

ЗК-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та 
ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку 
демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати 
процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та 
інших громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати 
способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному 
законодавству України. 

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 
структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 
соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, 
розуміння соціального контексту художніх творів Здатність діяти 
соціально відповідально та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з 
цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції 
вчителя. Здатність до цінування та повага до різноманітності і 
мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних 
національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення до 
їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної 
взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  
колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 
конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати 
в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. 
Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо 
поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 
процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 
навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати 
результати педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 
навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до 
педагогічної рефлексії. 



ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання 
комунікативних задач у професійній діяльності вчителя початкових класів 
й у повсякденному житті. 

  





 
 

 

 



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, індивідуально-творчий 

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 (Історія) 

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 «Історія» 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 обсягнавчальної 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 дитячо-юнацьких 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 і 

громадянсько-патріотичного виховання. Методика національного і глобалістичного 

виховання. Особливості методики 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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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, індивідуально-творчий 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт «Моє педагогічне 

кредо», наукова стаття 

Спеціальність: 

__________________  

014.04 Середня освіта 

(Історія) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 1 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 2 Ступінь: 

бакалавра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

20 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/m

y/ 

 - 

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (25%/75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт, наукова стаття 
Спеціальність: 014.04 

Середня освіта (Історія)  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

1-й  

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/m

y/ 

Ступінь: 

бакалавра 

6 год.  

Практичні, семінарські 

4 год.  

Самостійна робота 

80 год.  

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота (10%/80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів спеціальності 014.04 

Середня освіта (Історія) з базовими теоретичними положеннями, сутністю та 

завданнями методики виховної роботи, цілями, законами, принципами, напрямками, 

методами, методиками і технологіями виховання. 

Завданням викладання дисципліни є поглиблене вивчення студентами 

психолого-педагогічних особливостей теорії та практики виховної роботи. 

Передумови для вивчення дисципліни: оскільки даний курс вивчається в 2 

семестрі на 2 курсі, то передумовами для його вивчення є система знань студентів з 

курсу педагогіки, вікової та педагогічної психології, соціології.  

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 
Очікувані результати навчання: 

ПРН 1 навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, 

зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих наукових 

компетенцій у галузі   дошкільної та початкової  освіти 

ПРН 2 уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових 

актів у галузі дошкільної та початкової  освіти  

ПРН 3 уміння творчо-критично мислити з дотриманням норм і правил 

інтелектуальної власності 

ПРН 4 уміння працювати в міжнародному середовищі, виявляючи 

толерантне ставлення до інших культур 

ПРН 5 навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, 

науковий, художній) українською мовою як державною та 

іноземною на необхідному професійному рівні 

ПРН 6 уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для 

досягнення обґрунтованого висновку 

ПРН 7 уміння приймати управлінські рішення у галузі  дошкільної та 

початкової освіти 

ПРН 8 уміння організації дослідно-експериментальної та дослідницької 

роботи у сфері освіти та представляти її результати передусім у 

власних публікаціях 

ПРН 9 уміння встановлювати співвідношення ролі культури, науки в 

розвитку цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних і 

етичних проблем, цінності наукової раціональності та її історичних 

типів, знати структуру, форми і методи наукового пізнання, їх 

еволюцію 

ПРН 

10 

уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і 

структуру освітніх процесів, володіти системою знань про історію та 

сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій і предметних 

методик 

ПРН уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, завдання, 



11 класифікація, практична значущість; методику організації 

індивідуальної, фронтальної, групової форми роботи з учнями; 

нетрадиційні методи і форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; вимоги до організації різних видів занять 

ПРН 

12 

уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання, як складовою психолого-

педагогічної компетентності вчителя 

ПРН 

13 

уміння використовувати інтерактивні методи викладання; 

розв’язувати психолого-педагогічні ситуації 

ПРН 

14 

уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання, давати 

самостійну оцінку різноманітним явищам педагогічної теорії і 

практики 

ПРН 

15 

уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових 

педагогічних технологій, використовувати елементи інноваційних 

методик під час викладання дисципліни. 

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

КЗ-1 Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 

методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

КЗ-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних 

джерел та формулювання логічних висновків. 

КЗ-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно. 

КЗ-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно- 

діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його 

усною та писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння 

чужих і продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 

сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 

суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 

ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

КЗ-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та 

ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку 

демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного 

суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології 

захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів 

початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 

відповідають чинному законодавству України. 

КЗ-6 Етична. Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил  

культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських 

та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів 

педагогічної етики (професійної етики вчителя початкової школи). 



КЗ-7 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних 

ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального 

контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність 

професійної позиції вчителя. Здатність до цінування та повага до різноманітності і 

мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних національностей та 

різних розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, 

індивідуальних особливостей. 

КЗ-8 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями 

та їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних 

конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 

кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим 

щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

КЗ-9 Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному 

середовищі та дії в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, 

розвиток і виховання молодших школярів, спілкування з їхніми батьками, 

комунікації з адміністрацією школи й колегами. 

КЗ- 10 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 

навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 

педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 

виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

КЗ- 12 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

 

ІІ. Фахові: 

СК-1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, умінь і 

навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою 

побудови змісту освітніх галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення 

їхньої реалізації в освітній галузі загалом, та  окремих змістових лініях зокрема. 

СК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, організації, 

оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в початковій 

ланці освіти. Складниками педагогічної компетентності є дидактична, виховна, 

організаційна. 

СК – 3.2. Виховна. Здатність випускника до здійснення виховної діяльності з 

молодшими школярами; здатність до планування, проектування й аналізу виховного 

процесу початкової школи як цілісної педагогічної системи, яка включає мету, 

завдання, зміст, методи, прийоми, педагогічні засоби, форми організації, діяльність 

вихователя й вихованців; спрямованість на досягнення відповідних результатів; 

здатність ефективно використовувати виховний потенціал уроків і занять з учнями в 

позаурочний час тощо.  

СК – 3.3. Організаційна. Здатність до організації навчально-виховного 

процесу в початковій школі, систематичного підвищення професійно-педагогічної 

кваліфікації. 



СК – 4. Методична компетентність. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи 

стандартні та проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітніх 

галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної 

освіти. Методична компетентність ґрунтується на теоретичній і практичній 

готовності до проведення уроків за різними навчальними комплектами, що 

виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь із 

окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та 

наявності емоційно-ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів 

предмету.  

Види методичної компетентності (МК) визначаються відповідно до предметів, 

що вивчаються у початковій школі, наприклад: СК – 4.1. МК у навчанні учнів 

математики; СК – 4.2.  МК у навчанні учнів української мови, МК – 4.3 МК у 

навчанні Освітньої галузі «Суспільствознавство» тощо. Складники методичної 

компетентності: 

СК – 4.1. Нормативна. Здатність учителя користуватися нормативними 

документами та реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання 

предмету/освітньої галузі в початковій школі. 

СК – 4.2. Варіативна. Здатність учителя працювати за будь-яким навчально-

методичним комплектом, здатність обирати найефективніший навчально-методичний 

комплект для досягнення цілей і завдань навчання предмета/освітньої галузі в 

початковій школі, визначених Державним стандартом і навчальною програмою.  

СК– 4.3 Спеціально-методична. Здатність до навчання молодших школярів 

будь-яким елементам змісту програми.  

СК –4.4. Контрольно-оцінювальна. Здатність до реалізації критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи; здатність дотримуватись 

Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, 

визначених у програмі. 

СК– 4.5 Проектувально-моделювальна. Здатність моделювати та 

організовувати процес навчання предмету/освітньої галузі в початковій школі;  

спроможність учителя обирати необхідні засоби, форми і методи організації 

діяльності учнів у процесі навчання. 

СК – 5.1. Емоційна. Здатність педагога усвідомлювати та визнавати власні 

почуття, а також почуття інших суб’єктів навчально-виховного середовища; 

здатність до самомотивації та керування власними емоціями у стосунках із 

вихованцями, колегами, батьками. 

СК – 5.3. Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну спільну 

навчально-виховну діяльність і педагогічне спілкування; здатність співпрацювати для 

досягнення поставленої мети, знаходячи при цьому шляхи взаємодії зі всіма 

суб’єктами навчально-виховного середовища. 

СК- 6 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії 

– вихователь, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності в 

ЗДО 

СК- 6.1. Здатність аналізувати програмно-методичні матеріали для 

дошкільних навчальних закладів; 

СК- 6.2 Здатність організовувати предметно-ігрове середовище в різних 

вікових групах закладу дошкільної освіти; 



СК- 6.3 Здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, 

розвивальне мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; досвід 

мовленнєвої взаємодії з дорослими й однолітками; 

СК- 6.4 Здатність обирати оптимальні методи та засоби фізичного 

виховання з метою подальшого розвитку і вдосконалення фізичних якостей, 

формування рухових вмінь і навичок дітей дошкільного віку; 

СК- 6.5 Здатність використовувати методи і форми, технології (в т.ч. ігрові) 

навчання дітей елементів математики в різних вікових групах закладу дошкільної 

освіти; реалізовувати принцип наступності у формуванні елементарних 

математичних уявлень дітей в ЗДО та у початковій школі. 

СК- 6.6 Здатність до організації занять з народознавства у ЗДО, виховати в 

них духовно національну свідому особистість. 

СК- 6.7 Здатність діагностувати логіко-математичний розвиток дітей 

дошкільного віку. 

 

 

3. Програма 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 4. 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 5. Методика виховної роботи в різних соціокультурних середовищах. 

Поняття соціокультурного середовища виховання. Характеристика сучасного 

вітчизняного соціокультурного середовища. Методика формування виховуючого 

середовища. Виховна робота в дитячо-юнацьких організаціях. Вплив неформальних 

об’єднань на виховання дітей і молоді. 

Кредит 3. Прикладні питання методики виховної роботи 

 

Тема 6. Особливості методики виховання громадянина. Методика політичного і 

громадянсько-патріотичного виховання. Методика національного і глобалістичного 

виховання. Особливості методики виховання законослухняності. Методика духовно-

морального та релігійного виховання. Методика екологічного та економічного 

виховання. 



Тема 7.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 8. 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. 

 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

10 2 2   6 

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. 

10 2 4      4 

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. 

10  4   6 

Разом за кредитом 1 30 4 10   16 

Кредит 2. Методика виховної роботи в освітніх установах 

 

Тема 4. Школа як виховна система. 

Методика вивчення виховного процесу. 

Методика і техніка планування виховної 

15  2   13 



роботи. Виховні засоби і форми в школі. 

Методичні прийоми впливу в шкільному 

вихованні. 

Тема 5. Методика виховної роботи в 

різних соціокультурних середовищах. 

Поняття соціокультурного середовища 

виховання. Характеристика сучасного 

вітчизняного соціокультурного 

середовища. Методика формування 

виховуючого середовища. Виховна робота 

в дитячо-юнацьких організаціях. Вплив 

неформальних об’єднань на виховання 

дітей і молоді. 

15 2 2   11 

Разом за кредитом 2 30 2 4   24 

Кредит 3. Прикладні питання методики виховної роботи 

Тема 6. Особливості методики виховання 

громадянина. Методика політичного і 

громадянсько-патріотичного виховання. 

Методика національного і глобалістичного 

виховання. Особливості методики 

виховання законослухняності. Методика 

духовно-морального та релігійного 

виховання. Методика екологічного та 

економічного виховання. 

10 2 2   6 

Тема 7.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. 

10  2   8 

Тема 8. 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. 

10 2 2   6 

Разом за кредитом 3 30 4 6   20 

Усього годин: 90 10 20   60 

 

 

 

 

 



Теми лекційних занять 

Денна форма навчання  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Основи теорії та методики виховання  

1 Тема 1. Основні поняття курсу теорія та методика 

виховання. Парадокси методики виховної роботи. 

2 

2 Тема 2. Характеристика принципів і методів виховної 

роботи.  

2 

 Кредит 2. Методика виховної роботи в освітніх 

установах 

 

3 

 

Тема 3. Методика виховної роботи в різних 

соціокультурних середовищах 

2 

 Кредит 3. Прикладні питання методики виховної роботи  

4 Тема 4. Методика духовно-морального та релігійного 

виховання. 

2 

5 Тема 5. Використання технологічного підходу у вихованні.  

 Разом 10 

 

Теми практичних  занять 

Денна форма навчання  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Основи теорії та методики виховання 10 

1. Тема 1. Виховання як культурно-історичний феномен. 2 

2. Тема 2.Психологічні та духовні закони виховної роботи. 2 

3. Тема 3. Характеристика методів виховної роботи. 2 

4. Тема 4. Специфіка сімейного виховання. 2 

5. Тема 5. Методичні прийоми впливу в сімейному вихованні. 

Педагогіка партнерства. 

2 

 Кредит 2. Методика виховної роботи в закладах освіти 4 

6 Тема 6. Методичні прийоми впливу в шкільному вихованні. 2 

7. Тема 7. Методика виховної роботи в різних соціокультурних 

середовищах. 

2 

 Кредит 3. Прикладні питання методики виховної роботи 6 

8. Тема 8.Методика політичного і громадянсько-патріотичного 

виховання. 

2 

9. Тема 9.Методика трудового, фізичного і антинаркотичного 

виховання. 

2 

10. Тема 10.Критерії оцінки ефективності виховної роботи. 2 

 Разом 20 



6.Самостійна  робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

 Кредит 1. Основи теорії та методики 

виховання 

 

20  

1. Основні виховні парадигми. 10 Реферат 

2. Педагогічні закони і закономірності 

виховання. 

       5 Повідомлення. 

Доповідь. 

3. Педагогіка партнерства. 5 Твір-роздум, 

твір-есе за 

обраною темою 

 Кредит 2. Методика виховної роботи в 

освітніх установах 

20  

1. Методика і техніка планування виховної 

роботи. 

6 Розробка 

конспектів 

виховних 

заходів  

2.  Методика формування виховуючого 

середовища. 

10 Читання та 

аналіз книги з 

психології 

3. Вплив неформальних об’єднань на 

виховання дітей і молоді. 

4 Словник  

 Кредит 3. Прикладні питання 

методики виховної роботи 

20  

1. Методика екологічного та економічного 

виховання. 

8  конспектування 

лекцій та 

практичних 

занять  

2. Особливості методики виховання 

особистості. 

10 Індивідуальне 

завдання. 

Проведення 

фрагменту 

заходу. 

3. Характеристика конкретних технологій 

виховання. 

2 Підготовка до 

підсумкового 

тестування 

 Разом 60  

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно: 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив 

усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

* 

 

 

 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 300/100* 

30 25 25 30 20 25 25 20 60 



 

Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Залік оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання 

є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної 

роботи  (зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи. 

 

10. Методи навчання 

            Лекції з використанням дидактичного матеріалу, психологічного 

інструментарію, мультимедійного проектора, схем, метод проектів, ділові, рольові, 

ситуативні ігри, психологічний тренінг, фільм-аналіз.                         

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. Изд-во: «Когито-Центр», 

2002. – 312 с.  

2. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. М.:Издательский 

Дом Шалвы Амонашвили, 1995. — 496 с. 

3. Бех І.Д. Виховання особистості : підручник / І.Д. Бех. — К.: Либідь, 2008. — 

848 с. 

4. Бех І. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В.О. 

Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. – 2007. №1.  

5.  Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Пер. с англ. – М., 1986. – 141 

с. 

6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / 

Л. И. Божович. — М.: Просвещение, 1968. 

7. Бондаровська В.М. У серці суспільства // Рідна школа. – 1994. – №11. 

8. Бондаровська В.М. Школа для батьків // Рідна школа – 1993. – №9. 

9. Буре, Р. С. Формирование адекватной самооценки в продуктивной 

деятельности [Текст] / Р. С. Буре // Ребенок в детском саду. - 2007. - № 3. - С. 

60-63. 

10. Варій М. Й. Загальна психологія Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і 

доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2007.– 968 c. 

11. Выготский Л.С. Собрание сочинений : В 6-ти т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. – 504 с. 

12. Гарбузов В.И.Воспитание ребенка в семье: советы психотерапевта 

/ В.И.Гарбузов. – Санкт-Петербург: Каро, 2006. – 304 с.  

13.  Гиппенрейтер Ю. Общаться с ребёнком. Как?. – М.: Сфера, 2014. – 304 с. 

14. Гоян І.М., Палій А.А. Психодіагностичний, психокорекційний і розвивально-

виховний практикум у дитячому садку: навчальний посібник. Івано-

Франківьк: Симфонія форте, 2010. – 588 с. 

15. Конвенція про права дитини: (Схвалена Генеральною Асамблеєю ООН, 20 

листопада 1989 р., і ратифікована Верховною Радою України 27 лютого 1991 
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16. Корчага Н., Баранюк О. Особливості організації просвітницької роботи з 

батьками // Психолог. – 2008. – №3. – С. 32. 

17. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 128 с. 

18. Либин А. В. Системная психотерапия Д. Баумринд. СПб.: Питер,1999. 

19. Лисина М. Влияние общения со взрослыми на психическое здоровье ребенка 

// Дошкол. Воспитание.- 1982.— №8. 

20. Макаренко А. С.Книга для батьків. Лекції про виховання дітей / 

А. С. Макаренко. — К.: Рад.шк., 1980. — 327 с. 

21. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та 

педагогіка. Підручник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 584 с. 

22.  Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную 

тему.- М.: Генезис. – 2014. – 232 с.  

23. Моховская О.И.О чем говорить с ребенком? Инструкция повыживанию для 

современных родителей / О.И. Моховская. — М.: АСТ :Астрель; Владимир: 

ВКТ. — 2008 — 286 с. 

24. Мухина В. С. Детская психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под 

ред. Л. А. Венгера.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Просвещение, 1985.– 272 с. 
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26. Павелків Р.В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало 

– К: «Центр учбової літератури», 2008. – 432 с. 

27. Повалій Л. Виховання у дітей поваги до старших // Шкільний світ. — 2004. 

— № 12 (236).  

28. Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. — К. : Освіта, 1996. — 304 

с. 

29. Семейное воспитание: крат. словарь / сост. И. В. Гребенников, 

Л. В. Ковинько. — М. : Педагогика, 1990. — 313 с. 

30. Сіренко А.Є. / «Формуємо впевнену особистість дошкільника» / Програма 
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Є. Сіренко. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. – 48 с. 

31. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. — К. : Рад. школа, 1976., т. 3. 

32. Туріщева Л.В. Настільна книга шкільного психолога. Навчально-методичний 

посібник для вчителя. – X.: Вид.група «Основа», 2009. – 256 с. 

33. Туріщева Л.В. Психокорекційні ігри в роботі педагога. – X.: Вид.група 
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34. Фрейд З. Избранное / З. Фрейд. – М. : Внешнеторг. изд-во, 1989. – 447 с. 
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1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. – Ростов-на-Дону, 2008.  

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М., 2006.  

3. Голод С.И. Стабильность семьи. – СПб.: Наука, 2014. – 136с.  



4. Гордон Т. Р. Е. Т. Повышение родительской эффективности. –  Екатеренбург: 

АРД ЛТД, 2007. – 150с. 

5. Гребенников И.В. Воспитательный климат семьи. – М.: Знание, 2006. – 40с. 

6. Жугина Т. Н. Восприятие детьми 6-7 лет стиля материнского отношения: 

Дипломная работа. – Орел, 2017.  

7. Кон И.С. Психология ранней юности. Изд-во Просвещение. – М., 1989. – 354 с.  

8. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей.  

9. Максимов М. Не только любовь. – М.: Знание,1992. – 190 с. 

10. Обухова Л. Ф., Шаграева О.А. Семья и ребенок: Психологический аспект детского 

развития. — М., 1999. 

11. Петровский А. В. Дети и тактика семейного воспитания. – М.: Знание. 1981.  

12. Популярная психология для родителей. / Под ред. А. А. Бодалева.  – М., 1989. – 

380с. 

13. Помощь родителям в воспитании детей: Пер. с англ. / Под ред. В.Я.Пилиповского. 

— М., 1992. 

14. Практическая психодиагностика./ Под ред. Д. Я. Райгородского. - Самара, 1998. 

672с. 

15. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. / Под ред. Дубровиной.  – 

М., 1999. – 160с. 

16. Психология. Учебник. – М.: Проспект, 1998.– 584с. 

17. Раттер М. Помощь трудным детям. — М., 1987. 

18. Рахматшаева В. А. Грамматика общения. — М., 1995. 

19. Романова В. Исследование взаимодействия матери и ребенка раннего возраста в 

различных социокультурных средах: Дис. : канд. психол. наук. М., 1999.  

20. Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития 

личности ребенка. – М.: Педагогика, 2008. – 120 с. 

21. Сатир В. Вы и ваша семья: Руководство по личностному росту. — М.,2000. 

22. Сатир В. Как строить себя и свою семью. –  М., 1989. – 300с. 

23. Сатир В. Психотерапия семьи. – СПб., 2009. – 283с. 

24. Семья и формирование личности. Сб. научн. ст. / Под. ред. Бодалева А.А., -М., 

2011. – 102 с. 

25. Семья в психологической консультации. / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. 

Столина. – М.: Педагогика, 1989. – 208с. 

26. Соколова Е.Т. Влияние на самооценку нарушений эмоцио нальных контактов 

между родителем и ребенком и формирова ние аномалий личности. – М., 1981.  

27. Столин В.В., Соколова Е.Т., Варга А.Я. Психология развития ребенка и 

взаимоотношений родителей и детей как теоретическая основа консультативной 

практики // Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы 

психологического консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – 

М., 1989. С. 16-37.  

28. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. – К.: Твори в 5-ти томах. – 

Радянська школа, 1978. 

29. Теория личности в западно-европейской и американской психологии./Под ред. 

Д.Я. Райгородского. – Самара, 2006. – 480с. 

30. Фромм Э.Искусство любви. — Минск, 1991. 

31. Фромм А.Азбука для родителей. — М., 1994. 

32. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб., 1997. 



33. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. – М.: Педагогика, 2009. – 160с.  

34. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии.  

35. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: 
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36. Эриксон Э. Детство и общество. — Обнинск, 1993. 
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Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 

 

Методи навчання 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів лишається лекція, в 

ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння матеріалом, дає настанови для 

наступної самостійної роботи над книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, вузлові 

питання навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основнихзавдань. 

Семінарські заняття мають за мету поглибити знання студентів з тем змістовного 

модуля, сприяють опануванню практичних умінь та навичок. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на меті 

дослідження нових напрямків розвитку дитячої літератури, а також нових концепції та нових 

матеріалів, що використовуються у літературознавстві. Наукова робота виконується самостійно 

під керівництвомвикладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка 

виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний  диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний  програмований 

 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом 

аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає30 

годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина 

навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та 

структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного 

забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального модуля, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного 

змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально- 

технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового 

контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами 

знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі шляхом 

написання контрольно-екзаменаційних робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом 

усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь 

шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, змістовно-модульного 

(проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в 

балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи студентів, рівня 

засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення аудиторних



занять. Поточна змістовна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент 

отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – 

виконання та захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента протягом 

вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного та практичного 

матеріалу, передбаченого  змістовним  модулем,  який  завершується  обов’язковим  

написанням змістовної модульної рейтингової контрольної роботи(ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з тих 

навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений залік таекзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну кількість балів для 

оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля встановлюєлектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання результатів 

поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання 

теоретичної та практичної підготовки студента. Інформацію про розподіл балів та кількість 

змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення 

навчальноїдисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, складає модульний 

контроль у терміни, передбачені індивідуальнимпланом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю (ЗМРКР) 

обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань для перевірки фактичного 

матеріалу відповідних змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-усна форма 

змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання 

викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. Завдання ЗМРКР 

повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії оцінювання результатів виконання 

контрольних завдань доводяться до відома студентів перед проведенням ЗМРКР. 

 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР проводиться для студентів групи за 

розкладом. Тривалість письмової компоненти становить одну академічну годину. Якщо 

запланована письмово-усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить 

після перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. Проведення та 

перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи викладачів, які проводять 

практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, вважається 

атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. Контрольні завдання видаються 

кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. При виконанні 

ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним матеріалом або засобами, які 

дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР студентам забороняється в будь-якій формі 

обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, 

крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом 

свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольногозаходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку проведення 

ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, не перевіряє його письмову 

відповідь, робить на ній відповідний запис та оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної 

атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, оцінюється нулем балів. 



Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право написати її 

повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану роботу зменшується на1/3 від 

загальної кількості балів при виконанні тієї ж самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився 

на перше написання контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ,  

то штрафні бали незнімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж за два 

робочі дні після дати проведенняконтролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового контрольного 

завдання, має право звернутися до лектора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку 

незгоди студента з рішенням лектора, він може звернутися з письмовою апеляцією до 

завідувача кафедри не пізніше, ніж на наступний робочий день після оголошення результатів 

перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності студента протягом 

двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки контрольногозавдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути зменшена, а 

тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті 

виконаного завдання і підтверджується підписами відповідних викладачів. Якщо студент не 

звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці 

контрольного завдання, є остаточною. 

 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

 

У процесі оволодіння цим курсом студенти повинні знати основні теоретичні та 

прикладні питання фізіології вегетативної нервової системи, сучасні методи фізіологічних 

досліджень, основи лабораторного аналізу, морфо функціональних особливостей симпатичної 

та парасимпатичної іннервації різних органів, нейроефекторні синапси, особливості їх будови 

та функціонування, а також вміти проводити фізіологічний експеримент. Стосовно навчального 

предмету “Фізіологія вегетативної нервової системи ” в системі вищої освіти такі рівні 

компетентності студентів, які інтерпретуються так: 

 

Бали рівень Критерії 

 

 

10 

 

 

відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

 

 

9 

 

 

дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 

на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

 

 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних літературних теорій і 

фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього і 

робити висновки 

6 – 7 задовільно Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 



  викладача й уміє переказати зміст творів і теоретичного 

матеріалу 

5 достатньо Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

 

1 – 4 

 

незадовільно 

Студент має фрагментарні знання про творчість 

письменників і їхні твори, загальні уявлення про 

літературний процес. 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

 

Форми контролю 

Модульні контрольні роботи, тести, поточний контроль. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накопичу- 

вальні 

бали/ 

Сума 
    

 Т

1 

Т2 Т

3 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т

9 

Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 
 

 

 

300 
Практичні 

заняття 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

 

75 

 

60 

 

60 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 

 

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
79-89 В добре 

65-78 С 

56-64 D задовільно 

50-55 Е 

 

35-59 
 

FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

не зараховано з 

обов’язковим 



  дисципліни повторним вивченням 

дисципліни 
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КРЕДИТ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

1.1. Сутність теорії виховання як складової педагогічної науки 

У визначенні місця теорії виховання в педагогічній науці теж не обійшлося без 

суперечностей. У підручниках та посібниках з педагогіки не проводиться 

ідентифікації теорії виховання як частини педагогіки, не визначається її об’єкт, 

предмет, функції тощо, як це робиться стосовно теорії навчання. Нерідко там можна 

прочитати, що педагогіка – це наука про виховання, а дидактика – наука про навчання. 

Це, по-перше, роз’єднує складові частини педагогічної науки, по-друге, ототожнює 

теорію виховання з усією педагогічною теорією, що суперечить змістовній єдності 

педагогіки, до складу якої входять теорія навчання (дидактика), теорія виховання та 

теорія управління (школознавство).  

Ми стоїмо на тій позиції, що теорія виховання є рівнозначною складовою серед 

інших частин педагогічної науки. Вона включає в себе як загальнопедагогічні знання, 

що поєднують її з іншими, так і специфічні, які стосуються проблем виховання. 

Зважаючи на цілісність педагогічного процесу як навчально-виховного, теоретичне 

дослідження зазначених складових дає можливість взаємозбагатити кожну з них. 

Як і дидактика, теорія виховання виконує науково-теоретичну та конструктивно-

технічнуфункції.Об’єктомїї дослідження євиховання. Для визначення 

жпредметапотрібно виділити істотне специфічне відношення, реалізацію якого 

забезпечує виховання. Особливістю цього відношення є йоговнутрішня сутність (на 

відміну від навчання, де специфічне відношення між викладанням та учінням 

становить собоюзовнішнюєдність). Головне виховне відношення – цевідношення 

ціннісне, що являє собою ставлення людини до світу та до себе в цьому світі. Воно 

розгортається всередині навчання, про що свідчить четвертий компонент його змісту 

(досвід емоційно-ціннісних відношень), реалізується в усіх видах діяльності як 

ціннісне ставлення до її процесу, результату та учасників, всередині особи як єдність її 

свідомості та поведінки, вчинків та їх мотивів тощо. Змістовно це відношення 

визначається гуманістичною парадигмою і становить собою виховання за 

законамиістини, добра, краси та любові. 



Характерною рисою теорії виховання як складової педагогічної науки 

єпоєднання виховання з навчанням, що виступає як діалектична єдність зовнішнього з 

внутрішнім. Поклавши в основу виховання внутрішні характеристики, ми розуміємо, 

що за цим стоїть засвоєння певних знань та формування умінь, як перша щаблина 

майбутнього уособлення людини (тобто навчання виступає складовою виховання).  

Внутрішня єдність формується завдяки зовнішнім впливам, тільки на відміну від 

навчання, у вихованні дуже важко встановити їх пріоритетність. З іншого боку, 

виховання є складовою навчання (четвертий компонент його змісту), але не 

обмежується ним і сягає далеко за межі останнього, бо ціннісні відношення становлять 

сенс життя людини взагалі, а не лише тієї його частини, що стосується освітнього 

процесу. 

Категоріальний апарат теорії виховання такий же, як і в дидактиці, за винятком 

специфічних категорій, до складу яких входять поняття виховання, вихователь, 

вихованець, вихованість, перевиховання, самовиховання, виховний захід, методи 

виховання тощо. 

Філософською основоютеорії виховання єетичневчення, що визначає норми 

моралі та шляхи їх дотримання в суспільстві,психологічною– вчення провікові, 

типологічні та індивідуальні особливостідітей, враховуючи які можна досягти 

бажаних результатів виховного процесу.Управлінська компонента наукового 

підґрунтя теорії виховання стосується вищої його щаблини – самовиховання – і являє 

собою внутрішню регуляцію свідомості та поведінкисамоюдитиною, коли її 

особистість виступає яксамокерована система розвитку. 

 

1.2. Виховання як педагогічна категорія 

Природа не творить людину як цілісну особистість, вона лише закладає основи і 

створює передумови для її формування. Людина багаторівнева система, особливості 

якої виявляються у діалектичній взаємодії біологічних і соціальних факторів. Процес 

діалектичної взаємодії біологічного і соціального, які впливають на формування 

особистості, вимагає науково обґрунтованої системи виховних впливів. 

Виховання – це: 

 соціально і педагогічно організований процес формування людини як особистості; 



 процес, що веде до якісних змін у духовному, фізичному, психічному станах 

особистості; 

 управління розвитком особистості; 

 взаємодія всіх суб’єктів і об’єктів педагогічного процесу; 

 розвивальна діяльність. 

Дефініціявиховання розглянута в розділі основних категорій педагогіки і 

становить собою наступне твердження 

Розглянемо її більш детально.Взаємодія, про яку йдеться у визначенні, може 

бути як цілеспрямованою, так і ні. У першому випадку мова йде провихованняу 

вузькому значенні, про виховання як професійно-педагогічну діяльність, яка не може 

бути безцільною. У другому – провихованняв широкому значенні, як будь-яка 

взаємодія вихователя з вихованцем, унаслідок чого відбувається поповнення 

особистісних нестатків. Це відбувається, коли вихователь не тільки не ставить певної 

мети, але навіть і не здогадується, що він когось виховує. Такими вихователями 

можуть бути зовсім незнайомі люди, що своєю поведінкою формують певне ставлення 

до її норм, кошеня, що поповнює нестаток жалості, турботи про меншого та 

безкорисної любові в дитині, і навіть квітка, краса якої викликає захоплення, 

поповнюючи нестаток естетичних почуттів.  

Саме про це Антон Макаренко писав, що виховання відбувається на кожному 

квадратному метрі землі. 

Педагогічна спрямованість виховного процесу наголошує на єдності змістовної 

та технологічної його складових (науково-теоретичної та конструктивно-технічної 

функцій). Для педагога важливим є не тільки визначення дефініції, а й впровадження її 

в реальне життя. Цей процес отримав назвувиховної роботи, яка визначається 

якробота по досягненню цілей виховання. Чи співпадають цілі виховання з цілями 

виховної роботи? І так, і ні. Змістовно – співпадають, а технологічно – ні. Тобто, 

визначення цілей виховання йде шляхом їх декомпозиції (роздрібнення), а ось досягти 

їх можна лише шляхом укрупнення. Наприклад,ціль виховання–формування 

особистості, що являє собоюсукупність відносин(до себе, до людей, до діяльності 

тощо), які, в свою чергу, маютьякісні характеристики, що називаютьсяособистісними 

якостями.Цілі виховної роботизмістовно лишаться такими ж, але досягти їх можна 

лише йдучи зворотним шляхом, шляхом укрупнення, тобто формуванняособистісних 



якостей, сукупність яких дасть бажанівідносини, що поєднаються вособистість. Як за 

біблейським сюжетом: хтось розкидає каміння, а комусь його належить збирати. 

Розглядаючи останню частину визначення виховання (як потреби дитини, 

незадоволення якої спонукає появу нестатків) доцільно визначитиалгоритм 

поповнення нестатків, що реалізується в процесі виховної роботи. Нам він вбачається 

пошуками відповідей на наступні питання: 

1) Що мені не подобається в дитині (жадність, брехливість, егоїзм тощо). 

2) Чого їй не вистачає (щедрості, правдивості, альтруїзму). 

3) Хто може поповнити зазначений недолік (вихователь, діти, інші люди, певна 

діяльність тощо). 

4) Як це можна зробити (організація відповідного виховного середовища або 

організація особистих стосунків з дитиною, спрямованих на поповнення зазначених 

нестатків). 

5) А чи володію я потрібними якостями, чи відбулися в мені відношення, які я 

хочу сформувати в дитині (відношення – те, що «ношу» в собі, те, що можувіддати). 

6) Самовиховання вихователя (якщо таких відношень немає або вони 

недорозвинені, то слід, перш за все, поповнити свої нестатки і тільки після цього 

виходити на виховний контакт з дитиною, тобто треба бачити свої недоліки та долати 

їх). 

7) Виховання вихованців (поповнення їх нестатків). 

Наприклад, якщо в кінці робочого дня вихователь почуває себе стомленим, злим 

і роздратованим, то до наступного дня він має відновити внутрішню рівновагу шляхом 

підживлення своєї душі та тіла. Це найшвидше відбувається в умовах дружної, 

люблячої родини, під час спілкування з друзями, при занятті улюбленою справою, під 

час дозвілля (література, поезія, музика, театри, кіно тощо). Перелічене потребує, по-

перше, наявності вільного часу, по-друге, відповідного його наповнення. І коли 

вчитель говорить, що у нього немає вільного часу, то це лунає як свідчення про 

професійну неспроможність вихователя. 

Мотиви виховання спонукальна причина дій і вчинків людини. 

Внутрішні спонукальні чинники певних дій і вчинків людини, зумовлюються 

передусім анатомо-фізіологічними і соціально-психологічними потребами. 

Американський психолог Абрахам Маслоу визначив ієрархічну багатоступеневу 



піраміду потреб людини, усі компоненти якої перебувають у діалектичному 

взаємозв’язку. У цілому вони ніби програмують виховний процес. Якщо якась ланка 

випадає, порушується цілісність структури, а отже й програма виховного процесу. 

У процесі виховання педагог має постійно дбати про формування у дітей певних 

мотивів самовиховання через актуалізацію необхідних потреб. Поступово в процесі 

засвоєння знань, набуття соціального досвіду кожна особистість самостійно починає 

усвідомлювати потреби, які стимулюють внутрішні спонукальні сили  мотиви, 

програмує процес самовиховання. 

 

1.3. Характеристики виховання 

Основними характеристиками виховання є йогодвоякість, багатофакторність, 

суперечливість, прогностичність, діалектичністьтощо. 

Двоякістьвиховання, на відміну від навчання, будевнутрішньою, бо реалізується 

в межах однієї системи і полягає вєдності свідомості та поведінкидитини (мало знати 

норми поведінки, треба й поводити себе у відповідності до них), просвіти та 

організації досвіду а також у відповідності зовнішніх впливів рівню вихованості 

дитини та її внутрішнім станам. 

На відміну від навчання, двоякість виховання буде більшглибинною. Вона 

реалізується всередині однієї системи під впливом багатьох інших і розгортається на 

базі їх зовнішньої взаємодії, але сутнісно не визначається нею. Якщо двоякість 

навчання (єдність викладання й учіння) є обов’язковою умовою його протікання, то 

єдність свідомості й поведінки (двоякість виховання) являє собоюбажаний 

результатінтеграції всіх зовнішніх впливів із внутрішнім світом дитини. Такий підхід 

вимагає ставити на перший план у всіх виховних дійствах те,що вони привносять у 

свідомість та поведінку дитини,яким чином забезпечують їх єдність. 

Багатофакторністьвиховання полягає в тому, що на його процес і результат 

впливають дуже багато якзовнішніх(мікро-, мезо-, макро-), так івнутрішніх(почуття, 

ставлення, настрій, вихованість тощо) факторів у самих різноманітних сполученнях, і 

визначити домінуючі серед них буває дуже важко, або навіть неможливо. Це зменшує 

можливості зовнішньої керованості виховного процесу і переводить його на рівень 

самокерованості. 



Задача вихователяв зв’язку з цим полягає в тому, щобстворити розмаїття умов і 

ситуаційдля формування особистості дитини та її самореалізації івключити у 

взаємодіюз іншими, а яким чином складеться ця взаємодія, буде залежати 

відсамостійноговиборувихованця. 

Суперечливістьвиховання говорить про те, що йогорушійною 

силоюєпротиріччя. Вони буваютьзовнішніми(між різними системами) 

тавнутрішніми(що розгортаються в межах однієї системи). Якщо за таку систему 

взяти вихованця, то зовнішніми для нього будуть протиріччя між його особистістю та 

середовищем, стереотипами, правилами та нормами, що діють у певній спільноті. 

Внутрішніми – протиріччя між свідомістю та поведінкою, між умінням і бажанням 

виконувати певну справу, між репродукцією та творчістю у її виконанні тощо. 

Немає і не може бути ідеальних хлопчиків і дівчаток (хоч саме до цього прагне 

вихователь), сила народжується в боротьбі зі слабкістю, сміливість – із боягузтвом, 

чесність – із брехливістю тощо. Протилежні сторони існують як складові одного 

цілого, їх не можна розірвати, знищити, ізолювати тощо. Кожна з них може лише 

домінувати над іншою, внаслідок чого ми говоримо про особистісні якості дитини. 

Вихователь має пізнати їх взаємодію та створити умови для вирішення протиріч. 

Треба пам’ятати, що характеристика дитини не буде повною, якщо вихователь не 

побачить суперечностей у її розвитку. Це значить, що він не в змозі визначити зону 

росту, знайти шляхи та реалізувати можливості вдосконалення, не зможе надати 

вчасної допомоги, потрібної вихованцю. Тому абсолютно позитивні або абсолютно 

негативні характеристики у виховній роботі не відповідають дійсності. Це нонсенс, 

який, на жаль, нерідко зустрічається в практиці сучасної школи. 

Конфліктністьу вихованні розглядається у двох аспектах, що спираються на 

двояке тлумачення конфлікту: якнайвищої стадіїпрояву протиріччя і якформийого 

прояву. 

У першому випадку конфлікт виступає двигуном розвитку й являє собою 

загострення ситуації, внаслідок якого руйнуються старі зв’язки, уявлення, 

переконання та з’являються нові, тобто протиріччя вирішується і дає рух новому 

циклу розвитку. Без такого конфлікту виховання неможливе. Від нього не треба 

тікати, вуалюючи під норму, та заганяючи протиріччя всередину. Його треба 

вирішувати, не породжуючи нового. Як і протиріччя, конфлікти буваютьзовнішніми, 



що нормалізують зовнішні відношення, тавнутрішніми, які стосуються внутрішнього 

світу дитини. Обидва різновиди тісно пов’язані між собою і взаємодоповнюють один 

одного. Перший з них легше розпізнається, а другий дає найбільший приріст 

особистісного позитиву (або негативу). 

У другому випадку, коли конфлікт виступає формою прояву суперечності, його 

можна й треба уникнути. Не можна допустити, щоб такий конфлікт перейшов у сварку 

чи бійку. У його учасників повинно вистачити здорового глузду, щоб довести свою 

правоту цивілізованими засобами. Це потребує формування культури спілкування між 

дітьми та дітей із дорослими. 

Прогностичністьу вихованні є однією з можливостей управління розвитком 

дитини та запобігання педагогічних помилок. Вона забезпечує передбачення 

результату виховного впливу та планування на цій основі всього педагогічного 

процесу. Аби забезпечити рух до досконалості, у взаємодії розвитку з вихованням 

останнє повинне йти на крок попереду, а крок цей має дорівнювати зоні найближчого 

розвитку за Л. Виготським. Якщо відстань стане більшою, то виховна проблема буде 

неактуальною, а якщо меншою – то нецікавою. 

Діалектичністьу вихованні спирається на те, що суб’єкти цього процесу – і 

вихователь, і вихованці – знаходяться в стані постійної зміни, руху, розвитку, що 

обов’язково треба враховувати в педагогічній взаємодії, наслідки якої залежать від 

віку, настрою, біоритмів, індивідуальних особливостей і вподобань тощо. Одна й та ж 

сама дитина зовсім по-різному може реагувати на один і той же вплив вихователя. Це 

залежатиме від чисельних варіантів сполучення зазначених вище моментів. Томуу 

виховній роботі не може бути рецептів,застосування яких гарантовано веде до 

бажаних результатів за будь-яких умов. 

Результативністьвиховання наголошує на тому, що безрезультатного виховного 

впливу не буває (принцип результативності педагогічного процесу). Але в порівнянні 

з навчанням, результат якого можна визначити шляхом проведення контрольної 

роботи після певного циклу занять, результат виховного впливу може бути як 

миттєвим, так і відстроченим у часі та просторі. Якщо помилки в навчанні піддаються 

плановій корекції, то помилки у вихованні виправити неможливо, бо неможливо 

повернути виховну систему в попередній стан. Із них можна тільки зробити висновки, 

аби не схибити в майбутньому. Тому такі помилки не мають права на існування, а 



вихователь – права на помилку, бо пише він свою книгу в дитячій душі, і саме від 

нього залежить, якою вона стане. 

 

1.4. Результат виховання та критерії вихованості 

Результат виховання прогнозується його ціллю. Він може бути змістовним і 

технологічним.Технологічний результатвідображає засвоєння механізму виховання. 

Він втілюється всамовихованні,що складається з адекватноїсамооцінки(що є, чого не 

вистачає),самокорекції(поповнення нестатків) та саморозвиткув обраному напрямку. 

Він являє собою механізм особистісного та професійного самовдосконалення. 

У якостізмістовного результатувиховання виступаєвихованістьдитини, 

визначити яку можна за певними критеріями. У педагогічній літературі в якості таких 

критеріїв фігурують вчинки дітей або їх мотиви. На користь першого підходу 

висловлюється думка, що лише реальна дія, яку можна зафіксувати, яку бачать люди, є 

ознакою вихованості. Але цей підхід не враховує ситуації, коли гарні вчинки 

спонукаються особистісним негативом (підлабузництвом, лицемірством, нещирістю 

тощо). Чи можна такі вчинки вважати показником вихованості? Мабуть, ні.  

Другий підхід наголошує на тому, що дійсну (а не показну) вихованість 

засвідчує внутрішній стан людини, її думки, вподобання, мотиви, переконання тощо. З 

цим не можна не погодитись, але яким же чином розібратися у внутрішньому світові 

дитини? – Лише вивчаючи зовнішні його прояви, тобто вчинки. Внаслідок цього 

вважаємо, що в якості критерію вихованості доцільно поєднативчинки та їх мотивияк 

сукупну єдність, що в теорії виховання називаєтьсявідношеннями(зовнішніми і 

внутрішніми), сукупність яких становить собою особистість.  

За Ж.-Ж. Руссо, ключовою умовою виховання є відмова від насильства, бо 

найголовнішими є завдання виховання добрих почуттів, добрих думок і доброї волі. 

Критерієм вихованості, за В. Сухомлинським, є совість людини, її вміння бачити 

очима інших людей і оцінювати свою поведінку, наче збоку:«…перевіряй свої вчинки, 

запитуючи сам себе: чи не робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб 

людям, які тебе оточують, було добре». 

На думку І. Беха, критеріями вихованості людини можуть бути такі: 1) ступінь її 

сходження та повнота оволодіння загальнолюдськими й національними 



гуманістичними морально-духовними цінностями, що становлять основу відповідних 

учинків; 2) рівень та ієрархія якостей особистості, набутих нею в процесі виховання. 

Таким чином, вихованість особистості учня є цілісним утворенням, яке має 

високий рівень сформованості змістового, структурного та динамічного 

компонентів.На підставі зазначеного вище Г. Пустовіт визначає, що в структурі 

«вихованості особистості» логічним є виокремлення трьох основних її компонентів: 

інтелектуального – знання, інтелектуальні вміння та практичні навички щодо їхнього 

застосування; емоційно-ціннісного – ціннісні орієнтації, ідеали, переконання; 

діяльнісно-практичного – практичні вміння й навички застосування здобутих знань у 

практичній діяльності з вирішення особистісних і колективних смисложиттєвих 

проблем, формування яких відбувається в навчально-виховному процесі закладу 

освіти. 

 

1.5. Способи виховання 

Основними способами виховання вважаютьсяпереконання або навіювання, коли 

головним засобом єслово,привчання, що відбувається шляхом багаторазовихвправ, 

танаслідування, що передбачає наявністьприкладу.Усі зазначені способи 

відпрацьовують передачу та засвоєнняготовогодосвіду. Стосовно цього А. Макаренко 

говорив, що своїх вихованців він може зробити такими, як він (тобто навчити тому, 

що вміє сам), а кращими вони вже стають самі. Тому і готувати їх треба до 

самостійних кроків за межею повторюваного. Заради останнього існує попереднє.  

Тобто, у вихованні основним компонентом, до якого прагнуть інші його 

складові, є творчість, на відміну від навчання, де таку роль відіграють відношення. 

Іншими словами,вершина навчання лежить у виховній сфері(формування відношень),а 

вершина виховання – у навчальній(набуття досвіду творчої діяльності). З іншого боку, 

порівняння способів виховання зі складовими змісту навчання показує їх 

співвіднесеність: привчання відбувається за рахунок формування умінь і навичок, 

переконання або навіювання – під час передачі знань, наслідування – завдяки 

формуванню досвіду емоційно-ціннісних відносин. Це говорить проінтегрованість 

основних категорій педагогікиі дає можливість унаочнити цілісність педагогічного 

процесу у виглядітетраедра(чотиригранної рівнобічної піраміди), де всі вершини 

рівновіддалені одна від одної.  



У залежності від того, з якого боку його розглядати, він може символізувати 

інавчання(коли в основі піраміди лежать знання, способи діяльності та досвід творчої 

діяльності, а вершина символізує собою досвід емоційно-ціннісних відносин) 

івиховання(коли вершиною стає досвід творчої діяльності, а переконання (знання), 

привчання (уміння) та наслідування (відношення) займають своє місце в основі 

піраміди). Така модель цілісності педагогічного процесу найбільш переконливо 

демонструє те, щоне можна відокремити навчання від виховання,вони існують як 

складові педагогічного (навчально-виховного) процесу, що являє собою єдине ціле, 

яке може лишерозглядатисяз різних боків,а не існуватияк сукупність відокремлених 

складових. 

Модель цілісного педагогічного процесу 

Навчання Виховання 

  

Позначки: 

1-знання(переконання) 

2-уміння та навички(привчання) 

3-досвід творчої діяльності 

4-досвід емоційно-ціннісних відносин(наслідування) 

Питання для обговорення 

1. Чи може зла людина виховати доброю дитину? Доведіть. 

2. Чому відсутність вільного часу для вихователя є найбільш небезпечною? 

3. У чому полягає двосторонність процесу виховання, чим вона різниться від 

аналогічної якості навчання? 

4. У вирішенні конфліктів спрацьовує так званий «ефект пружини». Як ви його 

розумієте? 

 

 



 

1.6. Формування особистості 

Формування, за визначенням Н. Мойсеюк, – це надання певної форми, 

завершеності процесу становлення людської особистості, досягнення нею рівня 

зрілості, стабільності. Воно здійснюється під впливом усіх без винятку умов 

суспільства: екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних тощо. 

Цілеспрямоване формування особистості відбувається в соціальній системі шляхом 

виховання. На думку А. Макаренка, формування особистості – це набуття нею в 

цілому чи окремими сторонами певної закінченості; це розвиток під дією виховних 

впливів. Так, М. Фіцула запропонував вважати формуванням особистості становлення 

людини як соціальної істоти внаслідок впливу середовища та виховання на внутрішні 

сили розвитку. За Н. Волковою, формування особистості – це процес соціального 

розвитку молодої людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства, 

громадянина. Виховання дитини в цілому можна розглядати як керування 

становленням або зміною її ціннісних орієнтацій. Украй важливим у цьому процесі є 

спрямування підростаючого покоління до загальнолюдських гуманістичних 

моральних цінностей. 

Формування особистості, на думку більшості учених, неможливе ззовні. Із цього 

приводу Л. Виготський зазначав, що дитина виховується сама, на власному досвіді, 

тому необхідно так організовувати виховний процес, щоб забезпечити учневі 

ефективне самовиховання. Аналогічні думки висловлює й Б. Бім-Бад, наполягаючи, 

що особистість може лише саморозвиватися. І все, що ця особистість здобуває, 

проходить через фільтри неповторної своєрідності, а робота із присвоєння культури 

має виконуватися особистістю самостійно. Формуванню особистості сприяють знання, 

відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань, незнання ж породжує 

страх, невпевненість, скутість.  

Зокрема Г. Батіщев вважав, що особистість не можна «зробити», «виробити», 

«виліпити» як річ, продукт, пасивний результат дії ззовні, а можна лише викликати її 

особисту активність, особисту діяльність.Першочерговою умовою формування 

особистості, на думку В. Сухомлинського, є організація емоційно насиченого, 



діяльного життя дитячого колективу, що всебічно сприяє розвитку громадянської 

активності  кожного індивіда. 

Наша позиція ґрунтується на положенні, що основними чинниками формування 

особистості учня є такі:  

1) суспільне буття та свідомість;  

2) 2) специфічні особливості виробництва, побуту, культури, природи 

населеного пункту та географічного регіону, де живе особистість; 

3) сім’я;  

4) середовище неформального спілкування: сусіди, друзі тощо; 

5) навчання, виховання і розвиток у школі та різноманітних позашкільних 

закладах. Причому всі ці чинники здійснюють на учня свій вплив не прямо, а 

переломлюються через внутрішні умови самої особистості. 

Більшість зарубіжних психологів переконана в тому, що сутність особистості 

найкраще розкривається в соціальній взаємодії, у широкому загальнолюдському 

спілкуванні. Очевидно, що реальне життя особистості неможливо уявити без 

спілкування, діалогу – внутрішнього (із самим собою),так і зовнішнього (діалогу з 

іншими).  

Важливо наголосити, що основними атрибутами особистості є відповідальність, 

свобода та творчість, що детермінують внутрішній світ особистості, її почуття й 

переживання, а також є тими мотиваційно-регулюючими корелятами, що визначають 

реальну поведінку особистості. Ми погоджуємося з В. Давидовим, якому належить 

вислів: «Особистість – це людина, яка наділена певним творчим потенціалом». 

Творчість не узгоджується з егоїзмом, індивідуалізмом, відстороненням від себе 

обов’язків щодо світу, інших людей. Якщо людина виявилася потрібною тільки самій 

собі йувесь її інтерес зводиться до власної персони, вона втрачає сенс життя, перед 

нею відкривається прірва, її охоплює безнадійний песимізм. Широта зв’язків людини 

із зовнішнім світом та іншими людьми збільшує повноту її буття. 

На думку О. Кравцова, для формування особистості важливе значення має 

продуктивна діяльність – предметно-практична діяльність, яка пов’язана з реалізацією 

задумів суб’єкта. Більшість психологів-практиків стверджує про чудовий 

психотерапевтичний ефект такої діяльності, оскільки вона повністю знижує рівень 



агресії, що, як відомо, зумовлює конфлікти. Крім того, продуктивна діяльність 

передбачає певний рівень розвитку творчості та деякий креативний потенціал 

особистості.Талановита, ерудована, досвідчена людина завжди має бути толерантною, 

яка дружньо і з розумінням приймаєі переносить обмежені можливості оточуючих. У 

протилежному випадку в такої людини виникає стан фрустрації, а творча активність 

стає вкрай небезпечною, коли вона нівелює людські цінності, перетворюється на 

духовно убогу особу. 

Як справедливо зазначає Г. Сагач, духовні проблеми особистості та суспільства 

нині треба долати через будівництво національної освітньої системи на нових 

принципах – гуманної педагогіки, життєтворчості як гаранта духовно-морального, 

інтелектуального відродження суспільства. У контексті останньогоО. Сухомлинська 

зауважує, що головна місія виховання повинна полягати в передачі культурних 

цінностей, підготовці молоді до інтеграції в суспільство, нівелюванні соціальної 

нерівності. Особливої значущості, на її думку, набувають міжособистісна комунікація, 

діалог, створення толерантного комунікативного середовища. За словами 

О. Золотухіної-Аболіної, сучасне виховання має орієнтуватися на образ вільної, 

самостійної, відповідальної, критичної, й водночас толерантної та лояльної людини, 

відкритої для змін і для творчості.  

Творчість народжується не за принципом «тому що» або «для того, щоб», а 

«незважаючи ні на що», тобто процес творчості – це реальність, що виникає 

спонтанно, незаплановано, непередбачувано. Чим багатший внутрішній, духовний світ 

особистості, тим вона багатогранніша, тим більше усвідомлюється нею той факт, що 

кожна людина – це неповторний світ, який треба приймати таким, яким він є, що, 

звичайно, не виключає суспільний вплив і психолого-педагогічну корекцію поведінки 

людини.  

Аналізуючи справжню духовну свободу особистості, І. Бех наголошує, що якраз 

сходження особистості до рівня морально-духовної творчості й заглиблення в цей 

процес дає їй змогу постати над етичною нормативністю як культурними приписами, 

перетворити її на власний морально-розвивальний потенціал. За такої умови, на думку 

вченого, особистість, проявляючи надситуативну активність, уподібнює себе до 

справжнього творця морально-духовних цінностей і дієво утверджує їх.Так, 



І. Бехокреслив чотири фундаментальні особистісні цінності-домінанти, які мають 

скеровувати побудову майбутньої теорії духовного розвитку людини. До них він 

уналежнив духовну свободу, культуру гідності, моральну раціональність та 

альтруїзм.До вищезазначених  цінностей Г. Кожухар додає асертивність (у пер. з англ. 

– упевненість у собі, своїх вчинках), як одну із форм вияву толерантної позиції 

особистості. У зміст поняття «асертивність» входять уміння оптимально реагувати на 

зауваження, критику, рішуче говорити «ні», як собі, так і оточуючим, відстоювати 

власну позицію та не губитися, коли у відповідь на прохання отримуєш відмову.  

На думку А. Маслоу, за своїм змістом дуже близькими є поняття креативності та 

повністю здорової людської особистості, яка самоактуалізується, адже людина, яка 

здатна імпровізувати, може впевнено дивитися в завтра, розраховуючи на свою 

спроможність діяти в ситуації, яка раніше не виникала (толерантність до 

невизначеності). 

Процес виховання є складною динамічною системою, а будь-яка система не 

може існувати поза певним середовищем і може бути зрозумілою лише у взаємодії з 

ним. Відповідно до принципу ієрархічності процес виховання є лише одним із 

компонентів соціального середовища. Тому системний підхід до аналізу виховного 

процесу обов’язково передбачає вивчення взаємодії процесу виховання як системи з 

середовищем. 

Під середовищем розуміють реальну дійсність, в умовах якої відбувається 

розвиток людини. У широкому значенні цього слова, середовищем називається 

сукупність специфічних умов і обставин, що забезпечують оптимальний або 

неоптимальний рівень функціонування об’єктів середовища.  

Класичні представники соціологічного напряму (Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвецій, 

Д. Дідро та ін.) вважали, що вирішальним фактором у формуванні особистості є 

середовище. Зокрема основною позицією концепції К. Роджерса є теза про соціальний 

розвиток людини як активного організатора свого власного, навколишнього та 

внутрішнього середовища. 

Середовище, що оточує дитину, – це передусім люди, їхні взаємини, створені 

ними речі, знаряддя діяльності, мовні засоби, духовні цінності.Соціальне середовище 

– це суспільство, в якому дитина зростає, тобто культурні традиції, ідеологія, рівень 



розвитку науки і мистецтва, основні релігійні течії.Дитина – активний суб’єкт 

соціального середовища, тому від умов життєдіяльності в цьому середовищі залежить 

її соціалізація та виховання. 

Слід зазначити, що для формування молоді необхідно враховувати загальні 

закони комунікації, розроблені дослідником у галузі теорії та практики ефективної 

комунікації Й. Стерніним: 

1. закон дзеркального розвитку спілкування (співрозмовники підсвідомо, 

автоматично імітують стиль один одного); 

2. закон залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль 

(ефективність мовленнєвого впливу прямо пропорційна затраченим комунікативним 

зусиллям); 

3. закон довіри до зрозумілих висловлювань (чим простіше мовець висловлює 

свої думки, тим краще його розуміють і більше йому вірять); 

4. закон притягування критики (чим більше виділяєшся, тим більше 

критикують); 

5. закон емоційного пригнічування логіки (в емоційному стані втрачається 

логічність і аргументованість мовлення); 

6. закон ритму спілкування (співвідношення говоріння й мовчання в мовленні 

кожної людини є постійною величиною); 

7. закон прогресивного зростання нетерпіння слухачів (ефективне мовлення – це 

коротке мовлення, яке триває не довше ніж десять хвилин); 

8. закон мовленнєвого самовпливу (словесне втілення думки дає змогу мовцеві 

впевнитися в ній, остаточно утвердити її для себе). 

Ефективними формами і методами формування особистості в освітньому 

процесі визначено такі: 

 творчі проекти, розважальні ігри із використанням традицій народів світу; 

 робота в парах, мікрогрупах; 

 складання кросвордів; 

 презентації народів світу, свята за участю представників національних общин 

області; 



 театр моди, музей одного дня, народні ігри та забави, музична 

вітальня,зустрічі, екскурсії. 
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КРЕДИТ 2. 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЦІННОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

2.1. Принципи виховання 

Принципи виховання – керівні положення, які відображають загальні 

закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і методів 

виховного впливу.  

Вони є узагальненою системою вимог, які охоплюють усі аспекти виховного 

процесу, відображають результати виховної роботи. 

Процес виховання ґрунтується на принципах: 

1.Цілеспрямованість виховання. Початком будь-якої діяльності, зокрема 

виховної, є визначення мети. Педагог відповідно до мети своєї діяльності повинен 

спрямовувати всю виховну роботу. Маючи мету, він вчасно зможе побачити недоліки 

у вихованні, скоригувати виховний процес. 

2. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів. 

Педагогічне керівництво зумовлене недостатнім життєвим досвідом молодої людини, 

а виховання творчої особистості можливе лише за умови поєднання зусиль вчителя з 

самостійністю, творчістю, ініціативою і самодіяльністю учнів. 

Різноманітна діяльність учнів – основа виховання. Діяльність – трудова, 

пізнавальна, художньо-творча – розвиває соціальну активність, ініціативу. 

Стимулюючи розвиток самостійних починань учнів, вчитель дбає, щоб у їх поведінці 

органічно поєднувались слово і діло, відповідальність за результати справи. Цього 

можна досягти за безпосередньої участі учнівських колективів у плануванні справ, 

усвідомлення їх необхідності і значення, залучення їх до організації справ, оцінювання 

їх результатів. 

3. Повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю до неї. 

Повага до людини передбачає гуманне ставлення до неї. Вона є стрижнем взаємин між 

учителем і учнями. 

Відома формула А. Макаренка «Якомога більше вимоги до людини і якомога 

більше поваги до неї» виражає суть цього принципу, який реалізується у стосунках 

між учителем та учнями, між колективом педагогів і колективом учнів, між учнями. 

Виховне значення педагогічної вимогливості полягає в тому, щоб стимулювати або 



припиняти, гальмувати певні вчинки учнів. Вимоги можуть бути прямими і 

непрямими. Прямі вимоги педагога повинні бути позитивними, стимулювати цілком 

певні вчинки; непрямі — можуть бути позитивними (прохання, довіра, схвалення), 

нейтральними (порада, гра, натяк, умовна вимога) і негативними (погроза, недовіра, 

осуд). 

Вимоги вчителя (колективу педагогів) стають особливо ефективними тоді, коли 

вони спираються на здорову громадську думку учнівського колективу і підтримуються 

нею. За таких умов громадська думка стає одним із засобів подолання негативних рис 

окремих учнів (проявів індивідуалізму, егоїзму, інших відхилень від норм і правил 

співжиття). 

Розумна педагогічна вимогливість не має нічого спільного з приниженням 

гідності учнів. Антипедагогічними у взаєминах учителя з учнями є також 

адміністрування, використання погроз, силових методів, а також поблажливість, 

потурання примхам учнів. 

4. Опора на позитивне в людині.Виховання передбачає опору вихователя на 

хороше в людині, його довіру до здорових намірів і прагнень учнів. 

Зосередження тільки на негативних рисах характеру і поведінки учнів деформує 

виховний процес, заважає формуванню позитивних рис особистості. Не можна лише 

дорікати учневі за недоліки, бачити в ньому тільки негативне. Це може створювати в 

нього однобоке уявлення про себе, про свої людські якості, взагалі про свою гідність. 

Принцип опори на позитивне в людині ставить серйозні вимоги до організації 

життєдіяльності учнів, потребує створення здорових стосунків між учителями та 

учнями, продуманого змісту навчально-виховних занять, їх форм і методів. 

5. Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Одне із завдань 

педагога – бачити неповторність, творчу індивідуальність кожної дитини, виявляти, 

розкривати, плекати у неї неповторний індивідуальний талант. Тому кожен педагог, 

вихователь повинен знати і враховувати індивідуальні особливості дітей, їх фізичний 

розвиток, темперамент, риси характеру, волю, мислення, пам'ять, почуття, здібності, 

інтереси, щоб, спираючись на позитивне, усувати негативне в їх діяльності та 

поведінці. 

6. Систематичність і послідовність виховання. Ефективність виховного 

процесу залежить від послідовності, безперервності педагогічних впливів на учнів. 



Йдеться про систему педагогічних впливів, яка забезпечує формування в кожного учня 

світогляду, переконань, ідеалів, інтересів, морально-вольових рис, навичок і звичок 

правильно орієнтованої поведінки, цілісної особистості. 

Рівень розвитку суспільно значимих якостей в учнів молодшого, середнього і 

старшого віку різний. Саме тому важлива послідовність, узгодженість, 

систематичність, планомірність педагогічних впливів, підпорядкованих меті, 

принципам, завданням, змістові, формам і методам виховної діяльності загалом. У 

вихованні треба спиратися на набутий учнями життєвий досвід, закріплювати його в 

уміннях, навичках і звичках правильної поведінки. 

7. Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості. 3a результати 

виховання підростаючого покоління відповідає не тільки школа, а все суспільство. 

Дитина виховується не тільки в сім'ї та школі. На неї впливає багато інших чинників, у 

тому числі й недостатньо контрольованих. Оскільки «усім складним світом 

навколишньої дійсності дитина входить у численні стосунки, кожен з яких неминуче 

розвивається, переплітається з іншими стосунками, ускладнюється фізичним і 

моральним зростанням самої дитини», виникають не тільки істотні виховні резерви, а 

й певні труднощі. Розумні, стійкі та єдині вимоги до дітей з боку різних соціальних 

інститутів посилюють педагогічний вплив на них, підвищують ефективність 

виховного процесу. 

8. Єдність свідомості й поведінки. Поведінка людини – це її свідомість у дії. Як 

суспільний продукт, свідомість формується в процесі суспільної практики. 

Особливе значення єдності свідомості й поведінки як принципу виховання 

полягає в тому, щоб світогляд набув для кожного учня суб'єктивного смислу, став 

переконанням, поєднанням зі знаннями і практичними діями. Виховання єдності 

свідомості й поведінки — складний і суперечливий процес. Він не є автономним, 

відірваним від обставин життя, зовнішніх впливів, серед яких можуть бути й 

негативні. 

Між усвідомленням того, як треба діяти, і звичною поведінкою існує певна 

суперечність, нейтралізувати яку можна з допомогою звичок і традицій поведінки. 

9. Народність. Передбачає єдність загальнолюдського і національного. 

Національна спрямованість виховання передбачає вивчення рідної мови, формування 

національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу, прищеплення 



шанобливого ставлення до культури, спадщини, традицій і звичаїв усіх народів, які 

населяють Україну. 

10. Природовідповідність. Враховує багатогранну і цілісну природу дитини: 

анатомо-фізіологічні, психологічні, вікові, генетичні, національні, регіональні 

особливості. Нехтування або лише часткове врахування природи дитини не дає змоги 

ефективно використати виховні можливості, натомість породжує нерозвиненість 

задатків, нахилів, талантів учнів, невикористання засобів пізнання, загальмованість 

психічних процесів тощо. «Природа хоче, – писав французький філософ-просвітитель 

Жан-Жак Руссо (1712—1778), – щоб діти були дітьми, перш ніж бути дорослими. 

Якщо ми намагаємося порушити цей порядок, та виростимо скороспілі плоди, які не 

матимуть ні зрілості, ні смаку і не забаряться зіпсуватись: у нас вийдуть юні лікарі і 

старі діти». 

11. Культуровідповідність. Передбачає органічний зв’язок із культурним 

надбанням всього людства, історією свого народу, його мовою, культурними 

традиціями, народним мистецтвом. Забезпечує розуміння духовної єдності та 

спадкоємності поколінь. 

12. Гуманізація. Означає створення умов для формування кращих якостей і 

здібностей дитини, джерел її життєвих сил. Виховання як основна складова у 

навчально-виховному процесі передбачає гуманізацію взаємин між вихователями та 

вихованцями, повагу до особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довіру до 

неї. Сприяє вихованню гуманної особистості – щирої, людяної, доброзичливої, 

милосердної. 

13. Демократизація. Мислиться як усунення авторитарного стилю виховання, 

сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання його права 

на свободу, на розвиток здібностей і реалізацію індивідуальності. Забезпечує 

співробітництво вихователів і вихованців, врахування думки колективу й кожної 

особистості. 

14. Етнізація. Передбачає наповнення виховання національним змістом, 

спрямованим на формування самосвідомості громадянина. Створення можливості всім 

дітям навчатися у рідній школі, виховувати національну свідомість та гідність, 

відчуття етнічної причетності до свого народу. Відтворення в дітях менталітету свого 



народу, збереження специфічних особливостей нації, виховання дітей яктипових 

носіїв національної культури, продовжувачів справи попередніх поколінь. 

Будучи органічно пов’язаними між собою, принципи виховання охоплюють усі 

аспекти цього процесу і спрямовують його на формування людини як цілісної 

особистості. Реалізація принципів виховання дає позитивні результати лише тоді, коли 

їх застосовують у гармонії взаємодії між собою. 

 

 

2.2. Виховання світогляду. Основні напрями виховання 

1. Громадянське виховання 

Громадянське виховання – формування громадянськості як інтегрованої якості 

особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично 

і юридично дієздатною та захищеною.  

Покликане воно виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття 

любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй. Відомо, що основні риси 

громадянина формуються в молодому віці, під впливом загальнонародних, 

національних цінностей, у взаємодії особистості із суспільством, яке на кожному етапі 

представляють сім'я, школа, різноманітні колективи. 

Орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, 

людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і 

способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на 

саморозвиток. 

В Україні воно зумовлене завданням державотворення на засадах гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості. 

Одним із критеріїв і результатів громадянського виховання є громадянськість 

особистості, яку складають моральна, політична та правова культура, почуття власної 

гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети 

держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві. 

Громадянськість – духовно-моральна цінність, світоглядна і психологічна 

характеристика особистості, що визначає її обов’язок і відповідальність перед 

співвітчизниками, Батьківщиною.  

Громадянське виховання потребує додержання принципів: 



Гуманізації та демократизації. Вони означають рівноправність, але 

різнозобов’язаність учасників виховної взаємодії, їх взаємоповагу, діалогічність, 

відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, 

справедливості, доброзичливості, милосердя тощо. 

Самоактивності й саморегуляції. Сприяють розвитку суб'єктивних 

характеристик, формують здатність до критичності й самокритичності, до прийняття 

самостійних рішень, вироблення громадянської позиції, почуття відповідальності.  

Системності. Передбачає гармонійне вживання нових якостей у структурі 

особистості. 

Комплексності й міждисциплінарної інтегрованості. Передбачає поєднання 

навчального й виховного процесів, зусиль різних інституцій– сім’ї, дошкільних 

закладів, школи, громадських спілок, дитячих, молодіжних самодіяльних об’єднань. 

Наступності та безперервності. Полягає в етапності виховання, на кожному з 

яких ускладнюються й урізноманітнюються зміст і напрями розвитку утворень, які 

становлять цілісну систему громадянських чеснот особистості. Цей принцип діє 

протягом свідомого життя людини. 

Культуровідповідності. Означає єдність громадянського виховання з історією 

та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які 

забезпечують духовну спільність, наступність і спадкоємність поколінь. 

Інтеркультурності. В його основі– інтегрованість української та 

загальнолюдської культури. Полягає у забезпеченні передумов для формування 

особистості на національному ґрунті, її відкритості для інших культур, ідей та 

цінностей. Лише така особистість здатна зберігати національну ідентичність, бо 

усвідомлює національну культуру як невід'ємну складову культури світової. 

Важливе місце в громадянському вихованні належить громадянській освіті– 

навчанню, спрямованому на формування знань про права та обов’язки людини. Вона 

пов’язана з формуванням соціально-політичної компетентності, передбачає політичну, 

правову й економічну освіченість. 

Виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток патріотизму, 

національної самосвідомості, культури міжетнічних відносин, планетарної свідомості, 

правосвідомості, політичної культури, дбайливого ставлення до природи, моральності, 

культури поведінки особистості. 



Патріотизм. Постає як глибоке громадянське почуття, змістом якого є любов 

до свого народу, Батьківщини, усвідомлення своєї причетності до історії, традицій, 

культури свого народу, вболівання за його майбутнє. 

Важливою рисою патріотизму є турбота про благо народу. В Україні на 

сучасному етапі він передбачає: сприяння становленню й утвердженню Української 

держави як правової, демократичної країни. 

Національнасамосвідомість. Передбачаєусвідомленнясебечасткою 

національної (етнічної) спільноти, носієм національних (етнічних) цінностей. 

Ґрунтується на національній ідентифікації (ототожнення), вбирає в себе віру в 

духовні сили своєї нації, її майбутнє, почуття відповідальності перед своєю нацією; 

вміння осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, 

символіку. 

Культура міжетнічних відносин. В їх основі– реалізація взаємозалежних 

інтересів етносів, народностей у процесі економічного, політичного, соціального й 

духовного життя на принципах свободи, рівноправності, взаємодопомоги, миру, 

толерантності. 

Базується на економічних, політичних, правових, духовних засадах, деформація 

яких призводить до міжетнічних конфліктів. Виявляється в повазі інтересів, прав, 

самобутності народів, підготовці особистості до свідомого життя у вільному, 

демократичному суспільстві, у готовності до компромісу з етнічними, релігійними 

групами заради соціального миру в державі. 

Планетарна свідомість. Це передусім усвідомлення єдності й унікальності 

життя на Землі, почуття поваги до всіх народів, їхніх прав, інтересів і цінностей. 

Вона ґрунтується на розумінні світу як єдності й різноманітності, системи 

держав, які повинні мирно співіснувати, співпрацювати в умовах свободи, на засадах 

моральних ідеалів, гуманізації міжнародних відносин, визнанні пріоритетом права 

людини, націй і народів. 

Правосвідомість. Ґрунтується на усвідомленні прав, свобод, обов'язків, 

ставленні до закону, інститутів державної влади. 

Її основою є усвідомлення, що головне завдання цивілізованої держави– захист 

соціальних інтересів, прав і свобод громадян. Держава має гарантувати кожному 

можливість працювати і творити за своєю власною ініціативою. Права людини 



абсолютні, інтереси держави й суспільства відносні. Правова держава дотримується 

верховенства закону, якому підкоряються всі державні органи, громадські організації, 

окремі особи. Щоб захистити свої права, громадянин зобов’язаний їх знати, не 

порушувати чинних законів, виконувати свої обов’язки. 

Розвиток політичної культури. Означає політичну компетентність, знання про 

типи держав, політичні організації, принципи й процедури суспільної взаємодії, 

виборчу систему. Виявляється у лояльному, критично вимогливому ставленні до 

держави, її інститутів, здатності брати участь у прийнятті рішень, які мають впливати 

на владу. 

Дбайливе ставлення до природи. Виявляється в особистій причетності й 

відповідальності за збереження і примноження природних багатств, виробленні вміння 

співіснувати з природою, в нетерпимості до її губителів, усвідомленні необхідності 

вирішення екологічних проблем. 

Моральність особистості. Передбачає такі гуманістичні риси, як доброта, 

увага, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, повага, правдивість, 

працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і любов до своїх 

батьків, роду. Ці якості визначають культуру особистості. Норми моралі полегшують 

сприймання правових норм, які допомагають глибше усвідомлювати моральні істини. 

Моральна свідомість дає змогу усвідомити межу моральної поведінки, за якою 

починаються аморальні й протиправні вчинки. Високоморальна свідомість стимулює 

соціально ціннісну поведінку, застерігає від правопорушень. 

Формування культури поведінки особистості. Культура поведінки виражає 

моральні вимоги суспільства, закріплені в нормах, принципах, ідеалах закону, 

засвоєння положень,що спрямовують, регулюють і контролюють вчинки та дії 

людини. 

Розвитокмотивації до праці.Передбачає усвідомлення життєвої потреби у 

трудовій активності, виявленні ініціативи, підприємництва, розуміння економічних 

законів і проблем суспільства та шляхів їх вирішення, готовності до соціальної 

творчості, конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових 

відносинах. 

Полікультурне виховання. Охоплює вивчення різноманітних культур, 

виховання поваги до представників усіх культур, не зважаючи на расове, етнічне 



походження, сприйняття взаємозв’язку та взаємовпливу загальнолюдського, 

національного компонентів культури в широкому значенні. 

Ефективність громадянського виховання залежить від спрямованості виховного 

процесу, форм і методів його організації. Провідна роль належить предметам 

соціально-гуманітарного циклу: історії, географії, природознавству, 

суспільствознавству, літературі, активним методам навчання, спрямованим на 

самостійний пошук, формування критичного мислення, ініціативи й творчості. 

Застосування форм і методів громадянського виховання покликане формувати в 

особистості когнітивні (лат. Cognitio–знання, пізнання), нормативні та поведінкові 

норми, вміння міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, 

аналізувати проблеми, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, 

набувати вмінь та навичок адаптації, захищати свої інтереси, поважати інтереси і 

права інших, самореалізовуватися тощо. 

 

2. Розумове виховання 

Розумове виховання–діяльність вихователя, спрямована на розвиток 

інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури розумової праці.  

Розумове виховання відбувається у процесі засвоєння знань і не зводиться до 

нагромадження певного їх обсягу. Процес здобуття знань і якісне їх поглиблення є 

чинником розумового виховання лише тоді, коли знання стають особистими 

переконаннями, духовним багатством людини. 

У процесі навчання та виховання реалізується головна мета розумового 

формування особистості учня–розумовий розвиток. 

Розумовий розвиток–процес розвитку інтелектуальних сил, пізнавальних 

здібностей мислення учнів.  

Під час розумового виховання відбувається накопичення певного фонду знань: 

термінології, символів, імен, назв, дат, понять, існуючих між ними зв’язків і 

залежностей, відображених у правилах, законах, закономірностях, формулах. 

Основним завданням розумового виховання є розвиток мислення взагалі та 

різних його видів. Воно також передбачає оволодіння основними розумовими 

операціями (аналізом, синтезом, порівнянням, систематизацією). Важливим завданням 

розумового виховання є формування в учнів культури розумової праці, до якої 



належать навчальні вміння. Їх поділяють на загальні, які використовуються під час 

вивчення будь-яких навчальних предметів (вміння читати, слухати, усно 

висловлювати свої думки, писати, працювати з книгою, контролювати себе), і 

спеціальні–необхідні для оволодіння знаннями в певній галузі (вміння читати ноти, 

технічні креслення, карти, слухати музичні твори, записувати числа, формули, нотні 

знаки, користуватися словниками, довідниками тощо). 

Культура розумової праці означає вміння раціонально використовувати режим 

розумової роботи, точно і акуратно виконувати всі операції, підтримувати порядок на 

робочому місці і т. ін. Вона передбачає і вироблення в учнів особливих якостей, 

необхідних для засвоєння знань у будь-якій галузі: вміння зосереджено й уважно 

працювати, долати труднощі; розвиток пам’яті та використання різних її видів–

логічної, моторної, зорової; вести спостереження і нотатки; контролювати себе, 

застосовувати знання в інших умовах. 

Формуванню інтелектуальних умінь сприяють певні типи завдань: 

 дослідницькі (спостереження, дослід, підготовка експерименту, пошуки 

відповіді в науковій літературі, екскурсії та експедиції і т. ін.); 

 порівняльні, що свідчать про подібність або відмінність понять, складних 

явищ; 

 спрямовані на впорядкування мислительних дій, а також користування 

алгоритмами або самостійне їх складання; 

 аналіз і узагальнення ознак для виділення явища в певний клас чи вид. 

Особливе значення для розумового виховання має формування наукового 

світогляду учнів. 

Науковий світогляд– цілісна система понять, поглядів, переконань і почуттів, 

які визначають ставлення людини до дійсності й самої себе.  

Його основу становлять погляди і переконання, сформовані на основі знань про 

природу, суспільство, які є внутрішньою позицією особистості. 

Світогляд складається з таких підсистем: 

 загальних знань (основи формування поглядів і переконань); 

 світоглядних умінь (розумові операції, здатність робити висновки та ін.); 

 сукупності почуттів, в яких виражається позиція особистості; 



 можливостей вирішення світоглядних проблем на основі вольових якостей 

(цілеспрямованість, рішучість, самовладання, принциповість). 

Науковому світогляду властиві: правильне бачення минулого і сучасного 

(наукової картини світу), здатність передбачати розвиток подій і явищ суспільства та 

природи, гуманістичний характер. Формування його відбувається у процесі вивчення 

навчальних дисциплін завдяки теоретичній спрямованості навчально-виховного 

процесу, міжпредметним зв'язкам. Важливим при цьому є забезпечення діалектичного 

мислення учнів, збагачення світоглядних знань, формування поглядів і переконань, 

залучення до різноманітних видів діяльності. 

Оскільки світогляд є системою наукових, політичних, філософських, правових, 

естетичних, моральних понять, поглядів і переконань, які визначають ставлення 

людини до навколишнього світу і до себе, тому кожен шкільний навчальний предмет є 

складовим елементом єдиного цілого. Вчитель математики, фізики, хімії, біології, 

історії, літератури зможе успішно формувати світогляд учнів, якщо він не тільки добре 

знатиме свій предмет, а й суміжні навчальні дисципліни, здійснюючи в процесі 

навчання міжпредметні зв'язки. Це сприятиме розкриттю наукової картини світу, його 

єдності, чого не може зробити жоден навчальний предмет сам по собі. 

Перетворення знань у світоглядні погляди і переконання тісно пов’язане з 

формуванням в учнів системного ставлення до дійсності та до себе. Тому виховна 

робота повинна передбачати створення умов, в яких учень мав би змогу виявити своє 

ставлення до подій, явищ, що сприятиме формуванню єдності слова і діла, світогляду і 

поведінки, активної життєвої позиції. 

 

3. Моральне виховання 

Моральне виховання–виховна діяльність школи, сім’ї з формування в учнів 

моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідної 

поведінки.  

Моральне виховання розпочинається в сім’ї, продовжуючись у процесі 

соціалізації особистості. Його основу складають загальнолюдські та національні 

цінності, моральні норми, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. Серед 

таких норм–гуманізм і демократизм, що відображаються в ідеалі вільної людини з 

високорозвиненим почуттям власної гідності, поваги до гідності іншої людини. 



Моральне виховання передбачає формування в дітей почуття любові до батьків, 

вітчизни, правдивості, справедливості, чесності, скромності, милосердя, готовності 

захищати слабших, шляхетного ставлення до жінки, благородства, інших чеснот. 

Моральне виховання характеризують поняття: мораль, моральний ідеал, 

моральний кодекс, моральні норми, моральні переконання, почуття та якості. 

Мораль– система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та 

діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми.  

Мораль виконує пізнавальну, оціночну, виховну функції, а її складовими є 

моральна свідомість, моральна діяльність, моральні відносини. Норми і принципи 

моралі, моральні ідеали та почуття становлять систему моралі, яка складає основу, 

життєву позицію особистості. 

Моральний ідеал–образ, що втілює в собі найвищі моральні якості, є взірцем, до 

якого слід прагнути. 

Це той взірець моральної досконалості, який спонукає особистість до 

саморозвитку і на який зорієнтований виховний процес. 

Моральна норма–вимога, яка визначає обов’язки людини щодо навколишнього 

світу, конкретні зразки, які орієнтують поведінку особистості, дають змогу оцінювати 

й контролювати її. 

Возведена в систему сукупність моральних норм утворює моральний кодекс. 

Якщо мораль є суб’єктивним уявленням людини про добро та зло, то практична 

її діяльність щодо творення добра, спонукана внутрішніми мотивами («голосом 

совісті») постає як моральність. 

Моральність–втілення у практичній діяльності людей моральних переконань, 

моральних ідеалів, норм, почуттів та принципів. Моральні переконання– стійкі, 

свідомі моральні уявлення людини (норми, принципи, ідеали), відповідно до яких вона 

вважає за потрібне діяти так і не інакше. Моральні почуття–стійкі переживання у 

свідомості людини, які є основою її вольових реакцій в різних ситуаціях, її суб'єктивне 

ставлення до себе, інших людей, окремих явищ суспільного життя, суспільства 

загалом. Моральні якості – типові риси поведінки особистості. 

Основу морального виховання становить етика (від грец. ethika– звичка, звичай)– 

філософська наука про мораль, її природу, структуру та особливості походження й 

розвитку моральних норм і взаємовідносин між людьми. Вона досліджує моральні 



категорії, в яких втілені моральні принципи, норми, оцінки, правила поведінки. 

Сукупність етичних проблем охоплюють питання про те, як має чинити людина 

(нормативна етика), а також теоретичні питання про походження і сутність моралі. 

Характерною особливістю морального становлення особистості є врахування її 

менталітету (ментальності)– специфічного світосприймання, світовідчуття, світогляду, 

бачення світу і себе у світі, національного характеру, вдачі, які виробляються під 

впливом багатовікових культурно-історичних, геополітичних, природно-кліматичних 

чинників. 

Дисциплінованість, організованість–суттєві ознаки моральної вихованості та 

культури людини. Основою дисципліни є поєднання методів переконання з метою 

формування свідомості і розумної вимогливості. Це суттєва передумова для 

опанування вміннями і звичками моральної поведінки. 

Основні якості моральності формуються в ранньому дитинстві на основі так 

званого «соціального успадкування». Вирішальною у цьому є роль батьків: їх 

поведінка, цілеспрямований вплив на особистість дитини. Особливо важливо задіяти в 

моральному вихованні можливості усіх соціальних інституцій: 

 Сім’ї, цілеспрямований вплив її на формування моральних цінностей 

дитини; 

 педагогічну діяльність закладів дошкільної освіти; 

 освітньо-виховну діяльність загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

(шкіл, ліцеїв, гімназій); 

 діяльність професійних навчально-виховних закладів (професійно-

технічних училищ, вищих навчальних закладів); 

 засобів масової інформації (радіо, телебачення, кіно, газет та ін.); 

 діяльність мистецьких закладів (театрів, музеїв, консерваторій, клубів, 

будинків культури тощо); 

 соціально-виробничу діяльність громадян на підприємствах, в 

організаціях. 

У моральному, як і будь-якому іншому, вихованні не можна абсолютизувати або 

недооцінювати жодного із засобів. Тільки оптимальне їх поєднання з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів забезпечить очікуваний результат. Головне – 



забезпечити цілеспрямованість, єдність й узгодженість дій усіх соціальних інституцій, 

які мають вплив на особистість. 

Дотримання моральних норм співжиття потребує самоорганізації, 

самодисциплінованості особистості. У її формуванні велике значення має навчально-

виховний процес у школі. Шкільна дисципліна – це дотримання учнями правил 

поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване виконання ними своїх 

обов’язків, дотримання традицій тощо. 

Свідома дисципліна виявляється в суворому, неухильному виконанні суспільних 

принципів і норм поведінки, ґрунтується на почутті обов'язку та відповідальності. 

Обов’язок–усвідомлення особистістю громадських і моральних вимог. 

Відповідальність–якість особистості, що характеризується прагненням і 

вмінням оцінювати свою поведінку з точки зору користі або шкоди для суспільства, 

порівнювати свої вчинки з суспільними нормами, законами.  

У вихованні свідомої дисципліни, почуття обов'язку і відповідальності важливою 

є спільна робота вчителів і вихователів, спрямована на засвоєння учнями правил 

поведінки в школі, їх прав та обов’язків, формування в них потреби постійно 

дотримуватися їх, створення оптимальних умов для свідомої діяльності, а головне–

постійний тактовний контроль за поведінкою учнів, чіткі та безкомпромісні вимоги. 

Вимогливість і суворість учителя мають бути доброзичливі. Він повинен 

розуміти, що учень може робити помилки через брак життєвого досвіду або з інших 

причин. Тому педагог має вміти прощати помилки, допомагати дітям знаходити 

оптимальні рішення у складних життєвих ситуаціях. 

 

4. Екологічне виховання 

Екологічна криза, що виникла через непродумане господарювання людини, 

змушує змінити своє ставлення до довкілля. Цій меті покликана служити система 

екологічного виховання, яка є окремим напрямом педагогічної теорії та практики. 

Екологічне виховання–систематична педагогічна діяльність, спрямована на 

розвиток у людини культури, взаємодії з природою.  

Завдання екологічного виховання полягає в нагромадженні, систематизації, 

використанні екологічних знань, вихованні любові до природи, бажання берегти і 

примножувати її, у формуванні вмінь і навичок діяльності в природі. Зміст його 



полягає в усвідомленні того, що світ природи є середовищем існування людини, тому 

вона має бути зацікавлена в збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Екологічне 

виховання неможливе без уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки 

щодо стану природи, виробляти способи розумної взаємодії з нею. Ці уміння учні 

набувають на уроках та в позаурочній діяльності. Водночас естетична краса природи 

сприяє формуванню почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає 

до природоохоронної діяльності, запобігання нанесенню збитків природі. 

Метою екологічного виховання є формування в особистості екологічної 

свідомості і мислення. Передумова для цього – екологічні знання, наслідок – 

екологічний світогляд. Екологічну свідомість як моральну категорію потрібно 

виховувати у дітей з раннього дитинства. 

На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна культура, 

яка передбачає глибокі знання про навколишнє середовище (природне і соціальне), 

екологічний стиль мислення і відповідальне ставлення до природи, вміння вирішувати 

екологічні проблеми, безпосередню участь у природоохоронній діяльності. 

Система екологічного виховання передбачає врахування основних її аспектів: 

 національного та регіонального підходів до вибору навчального матеріалу 

екологічного спрямування; 

 гуманістичну спрямованість і зростаючу роль екологічних чинників у 

вирішенні глобальних проблем людства (раціонального використання 

природних ресурсів, забезпечення населення екологічно чистими 

продуктами харчування, захисту середовища від забруднення 

промисловими та побутовими відходами); 

 збереження фізичного і духовного здоров'я людини; 

 об’єктивності у розкритті основних екологічних законів та понять, що 

дають підстави вважати екологію наукою, яка розвивається, намагаючись 

вирішувати проблеми довкілля; 

 зв’язку між набутими екологічними знаннями і життям, розкриття їх 

цінності не лише у виробництві, а й у повсякденному житті людини. 

Практична реалізація завдань і мети екологічної освіти в сучасній школі 

будується на засадах: комплексного розкриття проблем охорони природи; 

взаємозв'язку теоретичних знань з практичною діяльністю учнів у цій сфері; 



включення екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних узагальнюючих 

тем та інтегрованих курсів, які розкривають взаємодію суспільства і природи; 

поєднання аудиторних занять з безпосереднім спілкуванням з природою (екскурсії, 

трудові екологічні практикуми, польові табори тощо); використання проблемних 

методів навчання (рольові ігри, екологічні клуби та ін.); поєднання класної, 

позакласної і позашкільної природоохоронної роботи. 

Особлива роль щодо цього відводиться предметам природничого і географічного 

циклів, які відкривають перед дітьми світ рослин, тварин, усього довкілля. Фізика і 

хімія уводять учнів у світ політехнічних знань, наукових основ і принципів сучасного 

виробництва. Історія, правознавство переконують у недопустимості варварського 

ставлення до природи. Естетичний цикл предметів розкриває гармонію, неповторну 

красу природи, вплив її на виховання людини. 

 

5. Статеве виховання 

Статеве виховання–процес засвоєння підростаючим поколінням знань про 

взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з 

особами протилежної статі нормами моралі.  

Воно полягає у формуванні духовності, високих моральних якостей в юнаків і 

дівчат, норм поведінки, відповідальності за свої вчинки, культури дружби, кохання, 

інтимних почуттів. 

Статеве виховання слід гармонійно пов’язувати із загальним психологічним 

розвитком дитини з раннього віку. Однак, більшість батьків, вихователів або 

ігнорують цей аспект виховання, або навмисне намагаються уникати розмов на 

інтимні теми з дітьми. 

Особливо інтенсивно виховну роботу потрібно проводити в підлітковому віці, 

коли дівчата статево дозрівають скоріше, що породжує розрив у взаєминах хлопців і 

дівчат, який може позначитись на їх подальшому ставленні до протилежної статі. 

Акселерація прискорила психосоціальний розвиток, а раннє формування статевої 

зрілості означає і раннє пробудження сексуальних інтересів, еротичних переживань. 

Підліткова сексуальність має свої особливості: інтенсивність статевого потягу; ранній 

початок статевого життя; сексуальна активність має характер експериментування, 

відрізняється ігноруванням небезпеки; невідповідність необмеженої еротичної 



фантазії та обмежених можливостей її реалізації; сексуальність ізольована від почуття 

любові. 

Великий вплив на статеву поведінку підлітків здійснюють соціокультурні 

чинники. Переорієнтація в останні роки громадської думки щодо норм сексуальної 

поведінки свідчить про лібералізацію статевої моралі, певною мірою моральну 

легалізацію невпорядкованих статевих зв'язків, проституції (звичайними і доступними 

стали еротичні шоу, порнографія, еротичні фільми тощо). За низької статевої 

культури, сексуальної грамотності це, призводить до духовної деградації молоді, 

поширення венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції, зростання кількості абортів, що 

загрожує здоров’ю, а іноді життю людини. 

Запобігти цьому може формування наукових знань про біологічні та соціальні 

проблеми розвитку хлопчиків і дівчаток; ознайомлення з особливостями їх конституції 

та анатомо-фізіологічного розвитку, питаннями продовження роду; формування 

моральності та почуття дружби, поваги у стосунках між чоловіком і жінкою, ідеалу 

кохання, моральних «гальм», які сприяли б попередженню статевої розпусти; 

виховання відповідальності за створення сім’ї, продовження роду. 

У процесі статевого виховання педагоги повинні цілеспрямовано впливати на 

виховання в учнів поваги до себе, чоловічої та жіночої гідності, формування 

правильних взаємовідносин між статями. Суттєве значення має формування таких 

почуттів, як сором, совість, скромність, відповідальність за свої дії у статевих 

стосунках, усвідомлення того, що вони без справжнього почуття позбавляють людину 

можливості відчути високе і прекрасне, зіштовхують зі шляху нормального розвитку. 

Маючи за мету підготовку учнівської молоді до майбутнього сімейного життя, у 

неї виховують уміння обирати собі друга (супутника) життя, налагоджувати взаємні 

стосунки у подружньому житті, уникати конфліктів, вести домашнє господарство, 

розподіляти між собою обов'язки і розпоряджатися бюджетом, виховувати дітей тощо. 

Статеве виховання передбачає вивчення етики і психології сімейного життя, 

використання різноманітних форм і методів позакласної роботи. Його слід 

розпочинати якомога раніше, коли в дітей пробуджується інтерес до цих питань. З 

надто делікатних тем доцільно проводити розмови, бесіди (статева гігієна, 

профілактика веннеричних захворювань, запобігання вагітності). Важливо налагодити 

в класі здорові стосунки між дівчатами і хлопцями. 



 

6. Правове виховання 

Правове виховання–виховна діяльність сім'ї, школи, правоохоронних органів, 

спрямована на формування правової свідомості та правомірної поведінки дітей.  

Потреба широкого правового виховання молоді зумовлена зростанням творчої, 

організуючої, координуючої ролі права в соціальному, політичному й економічному 

розвитку суспільства. 

Правовове виховання покликане забезпечити формування у молоді високої 

правової культури, яка передбачає глибокі правові знання і прагнення поглиблювати 

їх, свідоме ставлення до прав та обов'язків, повагу до законів і правил людського 

співжиття, готовність дотримуватися і сумлінно виконувати їх. Висока правова 

культура громадян є однією з базових засад утвердження громадянського суспільства і 

правової держави, реалізації демократичних свобод. Ще римський політичний діяч 

Марк Тулій Ціцерон (106 – 43 pp. до н.е.) стверджував: «Треба бути рабом закону, аби 

залишитися вільним». 

Правове виховання має свої завдання: 

 надання учням знань про закони держави, підвищення їх юридичної 

обізнаності, інформування з актуальних питань права; 

 виховання поваги до держави і права; 

 вироблення умінь і навичок правової поведінки; 

 виховання нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, 

спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в 

житті; 

 подолання в правовій свідомості хибних уявлень, негативних навичок і 

звичок поведінки. 

У процесі правового виховання учнів знайомлять з окремими положеннями 

державного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального, сімейного 

права. Важливими також є знання основних положень Конвенції про права дитини. 

Правове виховання в школі здійснюють у навчально-виховному процесі (під час 

уроків правознавства, історії, літератури, географії та ін.), позакласній та позашкільній 

виховній роботі (бесіди, лекції, диспути на правову тематику, зустрічі з 



представниками правоохоронних органів, перегляд та обговорення кінофільмів, 

організація клубів на зразок «Підліток і закон»). 

Критеріями ефективності правового виховання є глибина та міцність правових 

знань, повага до права, визнання його верховенства, переконаність та впевненість у 

значущості й справедливості норм права, інтерес до їх вивчення, непримиренність до 

правопорушень, свідоме дотримання законів держави і норм співжиття. 

 

7. Трудове виховання 

Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-психічного 

розвитку особистості. «Праця, як ми її розуміємо, є така вільна і погоджена з 

християнською моральністю діяльність людини, на яку вона наважується з безумовної 

необхідності її для досягнення тієї чи іншої істинно людської мети в житті,–писав 

видатний педагог Костянтин Ушинський (1823—1871). – Саме виховання, якщо воно 

бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя».  

Трудове виховання–виховання свідомого ставлення до праці через формування 

звички та навиків активної трудової діяльності.  

Завдання трудового виховання зумовлені потребами існування, 

самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному середовищі. Воно 

покликане забезпечити: 

 психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та 

відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як 

обов’язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та 

повага до людей праці, творче ставлення до трудової діяльності); 

 підготовка до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, 

загальних  

 основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для 

трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії). 

Трудове виховання ґрунтується на принципах: 

 єдності трудового виховання і загального розвитку особистості 

(морального, інтелектуального, естетичного, фізичного); 

 виявлення і розвитку індивідуальності в праці; 



 високої моральності праці, її суспільно корисної спрямованості; 

 залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці; 

 постійності, безперервності, посильності праці; 

 наявності елементів продуктивної діяльності дорослих у дитячій праці; 

 творчого характеру праці; 

 єдності праці та багатогранності життя. 

У трудовому навчанні учні одержують загальнотрудову (оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками з планування, організації своєї праці), загальновиробничу 

(освоєння науково-технічного потенціалу основних галузей виробництва, основ 

економіки та організації праці, природи й навколишнього середовища), 

загальнотехнічну (оволодіння знаннями з урахуванням специфіки галузі, в яку входить 

обраний профіль трудової підготовки) й спеціальну підготовку (передбачає 

формування початкових умінь і навичок праці з обраної спеціальності). 

Зміст трудового виховання визначається навчальною програмою для кожного 

класу. Його особливості відображають поняття «трудова свідомість», «досвід трудової 

діяльності», «активна трудова позиція». 

Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до праці, участі 

у суспільно корисній праці, усвідомлення необхідності трудового самовдосконалення, 

систему знань, трудових умінь і навичок, з’ясування ролі праці у виборі майбутньої 

професії. 

Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і навичок, 

необхідних у повсякденному житті, праці, об’єктивного оцінювання результатів своєї 

праці та самооцінювання, вмінь і навичок систематичної, організованої, посильної 

суспільно корисної праці, узагальнення набутого досвіду. 

Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб, інтересів, 

переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до обдуманого вибору 

професії, продовження освіти у відповідному навчальному закладі. 

Формування готовності до праці поділяють на етапи–своєрідні ступені трудового 

становлення особистості. 

Дошкільний період. На цьому етапі відбувається залучення дітей до побутової 

праці, догляду за тваринами і рослинами, виготовлення іграшок, ознайомлення з 



працею дорослих, формування переконань щодо необхідності праці, бережливого 

ставлення до її результатів. 

Початкова школа. Головне для неї–вироблення елементарних прийомів, умінь і 

навичок ручної обробки різних матеріалів, вирощування сільськогосподарських 

культур, ремонту навчально-наочного приладдя, виготовлення іграшок, різних 

предметів для школи. Учнів знайомлять з деякими професіями. 

Основна школа. Навчання і виховання у ній зосереджується на оволодінні 

знаннями і практичними вміннями обробки металу та дерева, основами електроніки, 

металознавства, графічної грамоти. Формування уявлень про головні галузі народного 

господарства, вмінь і навичок виготовлення нескладних виробів. Починаючи з 8-го 

класу, учні працюють у навчально-виробничих бригадах, міжшкільних навчально-

виробничих комбінатах, навчальних цехах. 

Старша школа. Вона ставить за мету оволодіння уміннями і навичками з 

наймасовіших професій, які здобувають безпосередньо на виробництві, з урахуванням 

потреб регіону, наявної навчально-технічної та виробничої бази. На цьому етапі 

важливо знайомити учнів з основами економічної теорії, підприємницької діяльності, 

законодавства з питань підприємництва, фінансово-кредитних операцій, психолого-

педагогічними засадами управління. 

На всіх етапах трудового виховання учнів необхідно формувати потребу в праці, 

творче ставлення до неї, залучати до реальних виробничих відносин і формувати 

розвинуте, зорієнтоване на особливості ринкового господарювання, економічне 

мислення, розвивати загальні (інтелектуальні, психофізіологічні, фізичні та ін.) і 

спеціальні (художні, технічні, математичні тощо) здібності, відроджувати національні 

традиції, народні промисли та ремесла, виховувати культуру особистості в усіх її 

проявах. 

Вибір професії – один з головних у житті людини. Це, по суті, вибір життєвого 

шляху, вибір долі. Від нього багато залежить, наскільки людина зможе реалізувати 

себе в різних сферах життєдіяльності, якими будуть її власні набутки та віддача від неї 

суспільству. Тому вибір професії– точка, в якій схрещуються інтереси особистості та 

суспільства. 

Зважаючи на це, профорієнтаційна робота в школі має враховувати, з одного 

боку, схильності людини, з іншого–тенденції розвитку суспільства, господарсько-



економічної системи, які потребують професійно мобільних кадрів, здатних 

організувати і розвивати свою справу, до конкурентної боротьби за робоче місце, до 

розвитку своєї кваліфікації, а за потреби і до перекваліфікації. 

Свідомий вибір професії передбачає якомога ширшу обізнаність учня про 

професії, їх особливості, здатність співставити свої можливості з професійними 

вимогами, врахувати потреби суспільства в кадрах певних спеціальностей. 

Профорієнтаційна робота в школі є тривалим, з кожним роком все складнішим 

процесом, що передбачає такі головні аспекти (етапи): 

Професійне інформування–психолого-педагогічна система формування 

обізнаності щодо особливостей професій, потреби суспільства в них, а також 

профорієнтаційної позиції, зорієнтованості особистості на вільне та свідоме своє 

професійне самовизначення. 

Професійна діагностика– система психологічного вивчення особистості з метою 

виявлення її професійно значущих властивостей і якостей. 

Професійна консультація– надання особистості на основі вивчення її професійно 

значущих властивостей і якостей, допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів 

професійного самовизначення. 

Професійний відбір–допомога учневі у виборі конкретної професії на основі 

його загальних і спеціальних здібностей, інтересів, перспективних умов професійної 

підготовки і працевлаштування. 

Професійна адаптація– допомога молодій людині всебічно пізнати майбутнє, 

його професійне середовище. Актуальна вона на стадії освоєння професії. 

Профорієнтаційна робота потребує творчого підходу, врахування індивідуальних 

особливостей, потреб учнів, які свій професійний вибір здійснюють самостійно, під 

впливом батьків, друзів, знайомих, завдяки цілеспрямованій роботі школи, 

спеціалізованих закладів, установ та організацій, зацікавлених у нових працівниках. 

 

8. Естетичне виховання 

Гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без її естетичної 

вихованості. 

Естетичне виховання–педагогічна діяльність, спрямована на формування 

здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.  



«Краса,– могутній засіб виховання чутливості душі,–писав видатний український 

педагог Василь Сухомлинський (1918—1970). Це вершина, з якої ти можеш побачити 

те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не 

побачиш. Краса – це яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі 

відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і 

непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу 

гімнастикою душі, вона виправляє наш дух, нашу совість, наші почуття і переконання. 

Краса– це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся 

сам до себе». 

Метою естетичного виховання є високий рівень естетичної культури 

особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності. 

Естетична культура– сформованість у людини естетичних знань, смаків, 

ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, 

потреба вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати природну красу.  

Її рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості 

(почуттів, поглядів, переживань, смаків, потреб, ідеалів), так і в розвитку умінь і 

навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських 

взаєминах. 

Естетична свідомість– форма суспільної свідомості, яка є художньо-

емоційним освоєнням дійсності через естетичні сприйняття, почуття, судження, смаки, 

ідеали і виражається в естетичних поглядах та мистецькій творчості.  

Структуру естетичної свідомості складають: 

 Естетичні сприйняття. Виявляються у спостережливості, вмінні помітити 

найсуттєвіше, що відображає зовнішню і внутрішню красу предмета, явища, 

процесу, відчувати радість від побаченого, відкритого. 

 Естетичні почуття. Почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи 

прекрасне в оточуючій дійсності, творах мистецтва. 

 Естетичні судження. Передають ставлення особистості до певного об’єкта, 

явища. У педагогічній практиці недопустиме нав’язування учням вчителем 

своїх міркувань. Навпаки, він повинен допомагати їм виявляти самостійність 

при з’ясуванні естетичної вартості предметів. 



 Естетичні смаки. Постають як емоційно-оціночне ставлення людини до 

прекрасного. Мають вибірковий, суб'єктивний характер. Стандартних смаків не 

існує, вони пов’язані з індивідуальним баченням і сприйняттям. 

 Естетичний ідеал. Це своєрідний зразок, з позиції якого особистість 

оцінює явища, предмети дійсності. Відображає уявлення про красу, її критерії. 

Найважливішим завданням естетичного виховання є формування і розвиток 

естетичного сприйняття, яке складає основу естетичного почуття. 

Зміст естетичного виховання конкретизується у програмах з літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, основ наук, у різних самодіяльних об'єднаннях учнів (хори, 

оркестри, ансамблі, літературні, драматичні, хореографічні гуртки, кіно- і 

фотогуртки), у роботі студій (художніх, спортивних тощо), під час факультативних 

занять з етики, естетики, різних видів художньої творчості, історії мистецтва тощо. 

Джерелами естетичного виховання є художня література, музика, образотворче, 

театральне мистецтво, кіно, природа, естетика шкільних приміщень, зовнішній вигляд 

учителів та учнів, взаємини між учнями і вчителями та ін. 

В естетичному вихованні учнів величезне значення має особистість педагога. 

Його поведінка, одяг, осанка, рухи, міміка, голос, тон– все це має бути взірцем для 

учнів. Показники естетичної вихованості учнів– це і їх зовнішній вигляд, манера 

поводитися, розмовляти, вигляд їхніх підручників, зошитів тощо. 

Естетичне виховання є багатогранним процесом, основу якого складають такі 

напрями: 

Життя і діяльність дитини в сім’ї. Тут формуються основи естетичних смаків, 

почуттів, на що впливають організація побуту в оселі, одяг, взаємини в сім’ї, 

оцінювання старшими краси предметів, явищ, безпосередня участь в естетичній 

діяльності тощо. 

Виховна діяльність дошкільних закладів. Здійснюється через естетику побуту, 

систему спеціальних занять (музика, образотворче мистецтво, танці, ігри тощо). 

Навчально-виховна діяльність загальноосвітніх закладів. Передбачає залучення 

учнів до оволодіння змістом навчальних дисциплін (мови, літератури, історії, 

предметів природничого циклу, музики, образотворчого мистецтва), позакласної 

виховної роботи (танцювальні гуртки, хорові колективи, студії образотворчого 



мистецтва та ін.). У школах створюють спеціалізовані гуманітарно-естетичні класи, 

що сприяє естетичному розвитку учнів. 

Навчально-виховна робота позашкільних дитячих виховних закладів (будинки і 

палаци дитячої та юнацької творчості, студії, дитячі музичні та художні школи тощо). 

Діяльність спрямована на задоволення інтересів, розвиток здібностей дітей, залучення 

їх до активної естетичної діяльності. 

Діяльність професійних навчально-виховних закладів. Навчаючись у них, 

майбутні фахівці отримують естетичні знання, беруть участь у діяльності мистецьких 

аматорських колективів, набувають вмінь естетичної діяльності. 

Вплив засобів масової інформації. Діяльність їх поєднує елементи багатьох видів 

мистецтва. Проте засилля в них «масової культури» ускладнює процес формування 

здорових естетичних смаків, потребує копіткої роботи вихователів, батьків, 

випереджуючого формування високих естетичних потреб, смаків, несприйняття 

потворного. 

 

9. Фізичне виховання 

Фізичне виховання – система заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я 

людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок 

і вмінь.  

Його завданням є створення оптимальних умов для забезпечення оптимального 

фізичного розвитку особистості, збереження її здоров'я, отримання знань про 

особливості організму, фізіологічні процеси в ньому, набуття санітарно-гігієнічних 

умінь та навичок догляду за власним тілом, підтримання і розвиток його 

потенціальних можливостей. 

До основних засобів фізичного виховання в школі належать: 

 теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, необхідні 

для самостійних занять фізичними вправами); 

 заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному розвитку 

школярів: загальнорозвиваючі, вправи на формування правильної постави, 

акробатичні, танцювальні вправи, вправи на розвиток рівноваги, опорні 

стрибки); 



 заняття з легкої атлетики (різні види бігу, стрибки в довжину й висоту, метання 

на дальність); 

 рухливі ігри (розвиток в учнів кмітливості, спритності, швидкості дій, 

виховання дисциплінованості); 

 спортивні ігри (баскетбол, волейбол, ручний м’яч, футбол); 

 лижна, кросова, ковзанярська підготовка, плавання. 

У школі існують різноманітні форми фізичного виховання: уроки з фізичної 

культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня (фізкультурні 

хвилинки під час уроку, ігри та вправи на перервах і в режимі подовженого дня), 

позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і 

спортивних секціях, спортивні змагання). Позашкільні виховні заклади здійснюють 

спортивно-масову роботу за місцем проживання учнів, в дитячо-юнацьких спортивних 

школах, дитячих клубах, туристських станціях, спортивних товариствах. Самостійно 

учні займаються фізичними вправами вдома, на пришкільних і дворових майданчиках, 

стадіонах, у парках тощо. 

Головним організаційно-методичним принципом здійснення фізичного 

виховання школярів є диференційоване застосування засобів фізичної культури на 

заняттях з учнями різного віку та статі з урахуванням стану їх здоров’я і рівня 

фізичної підготовленості. Важливе значення має регулярний лікарський контроль за 

здоров’ям школярів. 

Уроки фізичної культури є основною організаційною формою фізичного 

виховання школярів. Їх проводять систематично протягом навчального року з 

урахуванням пори року для певної місцевості і стану навчально-матеріальної бази. 

За структурою уроки фізичної культури складаються з трьох частин: 

Підготовча (8 – 12 хв.). Учитель організовує учнів, пояснює завдання уроку, 

готує їх психологічно і фізіологічно (розминка) до виконання завдань уроку. 

Основна (25 – 30 хв.). Передбачає вивчення, удосконалення, виконання на оцінку 

фізичних вправ, розвиток рухових якостей, формування правильної постави тощо. 

Заключна (3 – 5 хв.). Учитель поступово знижує фізичне навантаження, 

приводячи організм учня у відносно спокійний стан, підбиває підсумки уроку, дає 

завдання додому. 



Найчастіше використовують такі способи організації учнів на уроці фізкультури: 

фронтальний (одночасне виконання учнями вправ); потоковий (виконання учнями 

вправи по черзі один за одним); змінний (учнів поділяють на зміни, які по черзі 

виконують вправи); груповий (передбачає розподіл учнів класу на групи, кожна з яких 

займається окремою вправою); індивідуальний (застосовується при виконанні учнями 

вправ на оцінку, при складанні навчальних нормативів); колове тренування 

(характеризується тим, що учні невеликими групами виконують певну кількість різних 

вправ послідовно, переходячи «по колу» від одного спеціально підготовленого місця 

для виконання певної вправи до іншого). 

Позакласна робота з фізичного виховання учнів охоплює заняття фізкультурних 

гуртків і спортивних секцій, спортивні змагання, спартакіади школярів, фізкультурні 

свята, туризм. 

Природні фактори є важливим засобом зміцнення здоров’я, загартування 

організму і підвищення працездатності дитини. 

Загалом реалізація комплексу виховних завдань зводиться до використання 

таких головних чинників: 

 вивчення навчальних дисциплін (виявлення потенційних виховних 

можливостей  

 предмета, включення їх у зміст уроку, реалізація під час його проведення, 

врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів); 

 позакласна та позашкільна виховна робота (підбирають загальні методи, форми 

виховної роботи, які краще підходять для певного напряму виховання та віку 

дітей); 

 залучення учнів до різних видів практичної діяльності (сприяє формуванню 

навичок і звичок відповідної поведінки); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методи виховання та їх класифікація 

 

Методи виховання – шляхи і способи діяльності вихователів і вихованців з 

метою досягнення виховних цілей.  

Прийом виховання – складова частина методу, що визначає шляхи реалізації 

вимог методів виховання.  

Методи і прийоми виховання є своєрідними інструментами в діяльності 

вихователя, їх дієвість залежить від використання виховних засобів. 

Засоби виховання – надбання матеріальної та духовної культури (художня, 

наукова література, радіо, телебачення, Інтернет, предмети образотворчого, 

театрального, кіномистецтва тощо), форми і види виховної роботи (збори, бесіди, 

конференції, гуртки, ігри, спортивна діяльність), які задіюють під час використання 

певного методу. Дієвість методів виховання залежить і від того, наскільки у 

виховному процесі задіяна праця молодої людини над собою, природа, надбання 

національної культури (казки, легенди, колискові пісні, обряди, звичаї та ін.). 

Основним критерієм оцінювання виховного методу є відповідність його 

виховним цілям і завданням.  

 

2. Класифікація методів виховання 

У педагогічній науці існує кілька класифікацій виховних методів. Найчастіше 

при цьому беруть за основу систему виховних впливів, за допомогою яких 

відбувається формування особистості. 

Класифікація методів Віталія Сластьоніна: 

Методи формування свідомості особистості: бесіди, лекції, методи дискусії, 

переконання, навіювання, приклад. 

Методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду 

суспільної поведінки: педагогічна вимога, громадська думка, довір'я, привчання, 

тренування, створення виховних ситуацій, прогнозування. 

Методи стимулювання діяльності і поведінки: гра, змагання, заохочення, 

покарання. 

Методи самовиховання: самопізнання, самооцінювання, саморегуляція. 



Використання їх забезпечує формування в учнів практичних умінь і навичок 

самовиховання як найвищої форми виховання і подальшого самовдосконалення. Вони 

враховують демократичні засади виховання, необхідність активної участі дітей у 

виховному процесі. 

 

3. Характеристика методів виховання 

Методи формування свідомості особистості 

У демократичному суспільстві, в якому взаємини між людьми ґрунтуються 

передусім на засадах гуманізму, повноцінна діяльність кожної особистості може бути 

ефективною, якщо вона спирається на свідомість і переконання. Тому група методів, 

спрямована на формування цих якостей, є визначальною. 

Часто у важливих життєвих ситуаціях учням бракує чіткості переконань, єдності 

слова і діла, громадської активності, які заступають користолюбство, хворобливе 

прагнення розваг несформованістю естетичних смаків. Це означає, що завчене ними 

ще не стало належно осмисленим, не трансформувалося в основні чинники життя. Такі 

риси виявляються і в досить розвинених інтелектуально дітей, які теоретично 

обґрунтовують усе правильно. Тому педагог покликаний створити умови для 

усвідомленого осмислення й застосування знань у повсякденному житті. 

Вплив на свідомість – це вплив на розум і почуття людини з метою формування 

позитивних якостей і подолання негативних. Основним його засобом є слово вчителя, 

яке має благодійно впливати на розвиток особистості. Проте слово вчителя не повинно 

бути жорстоким, грубим, холодним. На думку В. Сухомлинського, «слово – 

найтонший дотик до серця: він може стати і ніжною запашною квіткою, і живою 

водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. 

Слово обертається найнесподіванішими вчинками навіть тоді, коли його немає, а є 

мовчання. Там, де потрібне гостре, пряме, чесне слово, іноді ми бачимо ганебне 

мовчання. Це найогидніший вчинок – зрада. Буває й навпаки: зрадою стає слово, яке 

повинно берегти таємницю. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, 

необдумане і нетактовне – приносить біду. Словом можна вбити й оживити, поранити 

і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, 

викликати посмішку і сльози, породити віру в людину і заронити невіру, надихнути на 

працю і скувати сили душі...». 



Бесіда– метод виховання та отримання інформації про особистість за допомогою 

безпосереднього словесного спілкування.  

Результативність бесіди залежить від чіткості сформульованої мети, 

продуманості та послідовності запитань залежно від реакції співрозмовника, його 

індивідуальних особливостей. Бесіда потребує щирого тону, переконливої і правдивої 

інтонації. У процесі учитель повинен так спрямовувати її розвиток, щоб всі учні 

виявили бажання і змогли висловитись, поставити запитання, отримати відповіді на 

них. 

Одна з передумов ефективності бесіди – психологічний контакт із 

співбесідником. У процесі бесіди слід враховувати, що інформація може бути 

суб'єктивною і вимагає доповнень, уточнень, перевірки за допомогою інших методів. 

Бесіда – діалогічна взаємодія, яка припускає реалізацію інформативної (передача 

і прийом інформації), регулятивно-комунікативної (вплив на поведінку учасників 

спілкування), афективно-комунікативної (вираження та передача емоцій і переживань) 

функцій спілкування. 

Але часто педагоги невиправдано зосереджуються лише на інформативній 

функції бесіди, організовують спілкування за схемою «суб’єкт – об’єкт», тяжіють до 

монологу та моралізування. 

Для уникнення цього слід дотримуватися таких вимог: 

 обирати актуальну тему бесіди для її учасників; 

 учні повинні мати певний обсяг інформації з пропонованої проблеми; 

 необхідно трансформувати інформаційний матеріал відповідно до 

особливостей учнів класу; 

 конкретизувати основні питання, які будуть ставитися під час бесіди; 

 змоделювати можливі та бажані варіанти відповідей на них; 

 за необхідністю добирати наочний матеріал та співвідносити його з 

інформаційним наповненням бесіди; 

 використовувати для повідомлення інформації у формі монологу не більше 

50% часу, відведеного на всю бесіду; 



 визначити оптимальні прийоми активізації уваги учасників на 

початковому етапі бесіди (обговорення ситуації з життя, проблемне 

запитання, відеофрагмент тощо); 

 продумати оптимальні прийоми підведення підсумків бесіди залежно від її 

змісту та особливостей учнів (рольова гра, формулювання правил тощо); 

 добирати доцільні прийоми для створення в учнів необхідного емоційного 

фону під час бесіди (логічні акценти, паузи, різноманітні варіанти 

інтонування під час подання інформації, музичні заставки). 

Фронтальна (групова, колективна) бесіда. Найчастіше її проводять із класом на 

будь-яку тему: політичну, моральну, правову, статеву, естетичну та ін. Головне – 

спонукати учнів до оцінювання подій, вчинків, явищ суспільного життя, сформувавши 

у них відповідне ставлення до них. Визначальними в бесіді є факти (вчинки окремих 

осіб чи колективні дії, будь-яке явище, моральне правило, узагальнений літературний 

персонаж і т. ін.). Форма їх подання повинна підштовхувати учня до роздумів, 

пошуку, відповідних висновків і переконань. 

Особливий такт, аргументованість з боку організатора бесіди потрібні в 

ситуаціях, які передбачають переконання учнів у помилковості їх поглядів, 

неправильності поведінки. Тому педагог, володіючи різними прийомами, має обирати 

найоптимальніші, орієнтуючись на ефективність бесіди. Наприклад, ним може бути 

розгляд вчинку учня на прикладі відомого всім випадку, який раніше був правильно 

оцінений колективом. Психологи стверджують, що учні критичніше оцінюють чиїсь 

дії та вчинки, ніж власні. Використання під час бесіди аналогій і співставлень 

позитивно впливає на них. 

Інколи учні, порушуючи дисципліну, правила поведінки, не вбачають у цьому 

нічого поганого. Іншим здається, що вони роблять це «на зло» педагогу. В такому разі 

зосереджують увагу на конкретному порушенні правил поведінки, на помилкових 

переконаннях, що спричинили цей вчинок, порівнюючи із моральними принципами, 

значення яких не викликає в учнів сумніву. Аргументація, що така поведінка і риси 

характеру не відповідають нормам права і моралі, здебільшого дають очікуваний 

ефект. 

Педагог має заздалегідь бути готовий до того, що під час бесіди учні 

захищатимуть свої помилкові погляди і переконання. Намагаючись зберегти з ними 



психологічний контакт, дбаючи про їх довіру до себе, він ніби погоджується з дітьми, 

намагається прийняти їх точку зору, але, з’ясувавши її слабкість і суперечливість, 

спростовує помилкові судження. У такому разі розмова відбувається за такою 

логічною схемою: «Я з вами можу погодитись, але як пояснити...», «Припускаємо, що 

ви праві, але як бути, коли...». При цьому продумують запитання, які можуть вивести 

учнів на суперечливі судження, пошуки відповідей на них. При цьому бажано, щоб 

учні не могли спростувати аргументи педагога, переконуючись у помилковості своїх 

поглядів і переконань. Для уникнення цього вчитель повинен мати достатньо 

інформації про учасників бесіди: їх характери, поведінку, смаки, звички, ціннісні 

орієнтації. 

Бесіду розподіляють на етапи: 

Обґрунтування теми. На цьому етапі учитель обирає тему, яка повинна бути 

життєво важливою, не надуманою, з'ясовує позиції учасників (в чому вони 

співпрацюють, в чому розходяться), актуалізує увагу учнів з метою підготовки їх до 

розмови. Надзвичайно важливим є формулювання запитань, які спонукали б до 

розмови. 

Діалог з дітьми. Учитель спрямовує розмову в правильному напрямі, сприяє 

вільному вираженню учнями своїх думок. При цьому важливо залучити учнів до 

оцінювання подій, вчинків, явищ життя і на цій основі формувати у них ставлення до 

дійсності, до своїх прав і обов'язків. 

Підсумки бесіди. Учитель узагальнює всі висловлювання, формує на їх основі 

раціональне вирішення обговорюваної проблеми. Разом з учнями формулює 

конкретну програму подальших дій. 

Індивідуальна бесіда. Проводять її в екстремальних ситуаціях (за наявності 

локальних конфліктів, порушення дисципліни), здебільшого конфіденційно. Вона 

пред'являє особливі вимоги до педагога, який повинен так організувати її, щоб 

психічно учень був відкритим до бесіди, здатним на відвертість, не тільки 

усвідомлювати зміст моральних сентенцій, які доводитимуть до його свідомості, а й 

сприймати їх. Важливо, щоб він відчув під час бесіди готовність педагога допомогти 

йому, усвідомив, що зусилля вчителя спрямовані в русло його інтересів, і він знає, як 

йому допомогти. 



Хід її слід заздалегідь продумати, спиратися на конкретні переконливі приклади. 

Варто уникати: 

Моралізування. Полягає в тому, що учня інформують про те, як треба поводити 

себе з точки зору високої моралі, з позиції зразка, при цьому використовують звороти: 

«Ти повинен так робити...» чи «Ти не повинен так робити». Такі звернення 

викликають у дитини почуття провини і бажання захиститися. 

Іронія і сарказм. Найчастіше вчителі вдаються до них, будучи нездатними 

стримати своє критичне ставлення до поведінки дитини. Це не посилює довіри і 

симпатії учня, бо ніхто не бажає бути об'єктом глузування. 

Пригнічення. Відбувається внаслідок перепинення дитини, частої суперечки з 

нею, повчального тону, створення враження власної всемогутності. 

Перестороги. Полягають у погрозах («Якщо ти не зробиш так, то...», «Тобі 

краще зробити так, інакше...»), які, навіть адекватно відбиваючи наслідки певної 

поведінки учня, сприймаються ним як акт агресивності вчителя. Передусім потрібно 

з'ясувати причини вчинку, що викликав занепокоєння, а потім правильно визначити 

характер педагогічного впливу. 

Вимоги до педагога-учасника індивідуальної бесіди: не слід намагатися говорити 

лише самому; потрібно дбати про тактовність своєї поведінки, власних слів, 

стримувати себе навіть тоді, коли виникне непереборне бажання перервати розповідь 

учня; особливе значення має увага до співрозмовника, спокійне реагування на його 

спірні висловлювання; стежити за основною думкою співбесідника, намагання 

зрозуміти хід думок, логіку його аргументів. 

Лекція– розгорнутий, системний виклад у доступній формі певної соціально-

політичної, моральної, естетичної проблеми.  

Лекція має бути старанно підготовлена щодо змісту, стилю, методичних 

прийомів. Процес підготовки і прочитання її потребує дотримання різноманітних 

методичних вимог. На підготовчому етапі, який поділяють на фрагменти: 

формулювання теми (має бути всеохоплюючою, цікавою); визначення виховної мети; 

складання попереднього плану лекції; добір і вивчення літератури; складання 

розгорнутого плану (план-проспект) матеріалів із різноманітних джерел, 

найважливіше передбачити обсяг теоретичних питань, які збирається порушити 

лектор, створити модель лекції (завершене ціле). Виклад змісту лекції, його 



фрагменти: вступ (має бути коротким, чітким, з формулюванням мети), виклад 

основного змісту (глибоке, всебічне, логічно послідовне розкриття основних 

положень), заключна частина (лаконічність, наявність висновків), покликані збудити 

інтерес в аудиторії до порушуваної проблеми, настроїти на глибокі роздуми. 

Лекція може бути епізодичною, належати до певного тематичного циклу або 

кінолекторію. 

Епізодична лекція дає повне уявлення про одне питання чи проблему. Її мають 

характеризувати науковість, точність викладу, доступність термінології, насиченість 

новою інформацією, емоційність мови тощо. Як правило, епізодичні лекції 

використовують в середніх і старших класах. 

Цикл лекцій є сукупністю лекцій, присвячених одній проблемі. Обсяг його 

залежить від характеру проблеми, складу слухачів, конкретних умов і можливостей 

для його проведення. Важливе значення має наповнення лекцій цікавим змістом, 

висвітлення аспектів, які для учнів є найсуттєвішими та найактуальнішими. 

Різновидом лекційного викладу є повідомлення. На відміну від лекції, воно 

коротше, вузькопланове, компактне. Використовують його під час теоретичних 

семінарів, науково-практичних конференцій, засідань творчих груп, зборів. У центрі 

повідомлення – розповідь учителя. 

Оцінним критерієм впливу педагога на учнів за допомогою повідомлення є їх 

реакція (прагнення доповнити фактами, виникнення запитань, дискусійна ситуація та 

ін.), що свідчить про досягнутий результат. За відсутності такої реакції (виняток — 

стан потрясіння, спричинений повідомленням), можна бути певним, що розповідь не 

справила враження на дітей, не стимулювала їх до сприйняття, висловлення оцінних 

суджень, пошуку вирішення проблеми. 

Дискусійні методи створюють умови для висловлення власних поглядів і 

переконань, зіставлення їх з позиціями опонентів, обстоювання своєї думки. 

Диспут–вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, що 

хвилюють його учасників.  

Тематика диспутів має спонукати учнів до глибоких роздумів, пошуку власних 

вирішень обговорюваної проблеми. Обираючи тему диспуту, необхідно з’ясувати 

обізнаність з проблемою, погляди і переконання щодо неї. 



Диспути потребують ретельної підготовки, що передбачає підготовчий, 

основний і завершальний етап. Основні завдання підготовчого етапу: визначення теми, 

мети диспуту (має бути конкретною, орієнтованого на інтереси його учасників), 

створення організаційної групи (бажано, щоб до неї входили дорослі й учні), розподіл 

обов'язків, вибір ведучого, анкетування. При визначенні основних питань слід 

намагатися, щоб вони були значущими для учнів, містили в собі приховані 

суперечності, але позбавленими провокативності. Доцільно обговорювати не більше 5 

– 6 питань. Основний етап передбачає розвиток дискусії на основі сформульованих 

питань, які мають стимулювати роздуми учнів над проблемою, кристалізувати власне 

ставлення до неї. Диспут нерідко розпочинають з проблемного запитання до аудиторії, 

показу інсценованого епізоду літературного твору. Найкращий початок–короткий 

виступ ведучого, в якому оголошується порядок проведення диспуту, конкретизується 

предмет обговорення, актуальність, уточнюються окремі поняття. 

Важливо, щоб під час диспуту учні уважно вислуховували винесені на 

обговорення думки, обстоювали свою позицію, переконуючись у правильності чи 

помилковості поглядів як своїх, так і опонентів. Усе це має сприяти розкриттю та 

розвитку їх ерудиції, культури, мислення, уміння аналізувати, узагальнювати, робити 

висновки, логічно висловлюватись. Ефективність диспуту залежить від того, наскільки 

невимушеною є його атмосфера. З цією метою складають і оприлюднюють правила 

поведінки під час диспуту: вільний обмін думками, рівність усіх у суперечці, головне 

— факти, логіка, доказовість; непристойні жарти, образи забороняються, гостре 

влучне слово схвалюється. Девізом диспуту часто обирають слова: «говори, що 

думаєш, думай, що кажеш». Завершальний етап передбачає короткий аналіз диспуту, 

найхарактерніших позицій, підходів до вирішення проблем, заохочувальні оцінки 

найактивніших учасників диспуту, визначення нових дискусійних проблем. 

Дискусія–метод групового обговорення проблеми з метою з’ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок.  

Часто дискусією називають спір, суперечку осіб. Для неї характерні чіткість 

мети, компетентність, науковий підхід до проблеми, повага до аргументів опонента, 

послідовна критика міркувань учасників обговорення. 

Організовуючи дискусію, слід виходити з того, що найоптимальніша чисельність 

її учасників має не перевищувати 15 осіб, які, розподілившись на групи, 



розташовуються у приміщенні у формі кола, підкови. Організаційно дискусії 

поділяють на фази: визначення цілей і теми; збір інформації (знань, суджень, думок, 

нових ідей, пропозицій учасників) з обговорюваної проблеми; упорядкування, 

інтерпретація і спільне оцінювання обговорюваної інформації (можливе вироблення 

колективного рішення); підбиття підсумків дискусії (зіставлення мети з отриманими 

результатами). 

Під час дискусії можливе використання різних прийомів: аргументації 

(сукупності аргументів на користь будь-якого твердження), дебатів (обміну думками з 

певних питань), демонстрації (логічного розміркування, в процесі якого на підставі 

аргументів роблять висновок про істинність чи хибність гіпотези), логоманії (вид 

суперечки, за якої учасники, не знаючи предмета суперечки, заперечують аргументи 

один одного чи не погоджуються один з одним), неточних висловлювань, полеміки 

(суперечка з метою захистити свою точку зору і заперечити думку опонента), 

софістики (умисне використання в дискусії помилкових доказів (софізмів), які зовні 

видаються істинними), евристики (мистецтво сперечатися, користуючись засобами, 

розрахованими на перемогу). 

Використання дискусійних методів сприяє самоствердженню учнів у процесі 

спілкування з дорослими та однолітками. 

Переконання–метод виховного впливу, за допомогою якого вихователь 

звертається до свідомості, почуттів, життєвого досвіду дітей з метою формування 

свідомого ставлення до дійсності і норм поведінки.  

Переконання формують у процесі засвоєння учнями естетичних, моральних, 

політичних, філософських та інших знань. Воно має бути послідовним, логічним, 

максимально доказовим, відповідати рівню вікового розвитку особистості. 

Переконуючи інших, вихователь повинен сам глибоко вірити у те, про що повідомляє. 

Переконувати можна словом і ділом. Тому переконання здійснюють лише в 

єдності з іншими методами виховання: переконання шляхом бесіди, дискусії, лекції, за 

допомогою конкретного прикладу, педагогічної ситуації, на основі громадської думки 

тощо. Переконання складається з гіпотези (того, що треба довести), доказів чи 

аргументів (того, за допомогою чого доводиться гіпотеза) і демонстрації (способу 

доведення). 



Гіпотеза–наукове припущення, яке висувають для пояснення явищ дійсності. 

Вона має бути чітко сформульованою, позбавленою логічної суперечності, не 

змінюватися в процесі доведення. 

Гіпотезами можуть бути теоретичні положення, правила моральної поведінки, 

життєві факти, явища, події, які вимагають морального оцінювання. Переконати 

когось — означає викликати в нього впевненість в істинності гіпотези. 

Доказ (аргумент)–думка, істинність якої перевірена і доведена. Він має бути 

чітко сформульований, відповідати обговорюваній проблемі. 

Демонстрація– логічне розміркування, під час якого із доказів (аргументів) 

доводять істинність чи хибність гіпотези. Аргументування може посилатися на 

авторитет, базуватися на взаємозалежності причин і наслідків, на аналогії. За формою 

обґрунтування доказ може бути прямим (ґрунтується на безсумнівному факті, який 

переконує в істинності гіпотези) та опосередкованим (істинність гіпотези доводять 

запереченням істинності суперечливого положення). 

Ефективність переконуючого впливу залежить від сили впливу (визначається 

аргументами та авторитетом переконуючого), знання психологічних рис особи, яку 

переконують (потреби, інтереси, установки, смаки, особливості мислення), 

відповідності інтелектуально-емоційного стану переконуючого і переконуваного в 

момент взаємовідносин. 

Ефективним засобом переконання є сугестія. Сугестивний метод — 

психологічний вплив на особу або групу осіб, розрахований на беззаперечне 

сприйняття незалежно від їх думок і волі. Засобами сугестивного впливу є слова, 

жести, міміка. Від інших способів впливу він відрізняється зниженою аргументацією. 

Сугестатор (той, хто впливає) відповідно до своїх намірів, використовуючи прийоми 

навіювання, «вводить» у психіку сугеренда (той, на кого впливають) установки, 

спрямовані на зміну психічної діяльності. Навіювання застосовують при зниженому 

рівні усвідомлення і критичності, регулюючи і стимулюючи психічну і фізичну 

активність. 

Здійснюючи виховний вплив, педагог повинен володіти різноманітними 

способами впливу на особистість, в тому числі й методами, пов’язаними з психікою, 

тому що елементи навіювання задіяні у кожному акті навчально-виховного процесу. 

За способами впливу на об’єкт виділяють такі види навіювання: 



Пряме навіювання (команда, наказ, навіювання-настанова, настанова). 

Характеризується тим, що слово педагога, висловлене в імперативній формі, без 

аргументації, зумовлює відповідну «виконавчу» поведінку учнів. Використовують як 

заохочувальний засіб. Це навіювання-настанова: «Та ти ж прекрасний хлопчик, можеш 

вчитися добре», «Ти тільки повір у свої здібності і легко подолаєш труднощі». 

Подібний спосіб навіювання може мати і негативний результат впливу: висловлена 

педагогом форма незадоволення вчинками учня навіює йому відчуття неповноцінності 

(«Ти, як завжди, впертий і говориш тільки дурниці»). 

Опосередковане навіювання. Розраховане на безперечне прийняття інформації, 

але повідомлення подають у вигляді розповіді, опису якого-небудь випадку чи натяку. 

Воно краще сприймається учнями, ніж пряме. 

Переконувати можна і прикладом. Метод прикладу передбачає демонстрування 

взірця для наслідування. При застосуванні його необхідно враховувати: специфіку 

наслідування прикладу різними віковими групами; етапність наслідування (на 

першому етапі внаслідок сприймання конкретного прикладу виникає суб'єктивний 

образ його, бажання наслідувати, на другому — діє зв’язок між прикладом для 

наслідування і поведінкою вихованця, на третьому — здійснюється синтез 

наслідувальних та самостійних дій і вчинків); джерела для наслідування (товариші, 

батьки, вчителі, літературні герої тощо); використання негативного прикладу у 

вихованні. 

Це вимагає знання та врахування вікових й індивідуальних особливостей учнів. 

Адже відомо, що підлітки, учні старших класів критично ставляться до чужих вчинків, 

не завжди адекватно оцінюють їх, тому іноді наслідують не те, що гідне цього. 

Орієнтація лише на позитивні приклади часто межує з поверховим розкриттям 

вчителями його суті, обмежується примітивним переліченням позитивних героїв 

художніх творів, кращих учнів. Досвідчені педагоги, розкриваючи приклад для 

наслідування, зосереджуються не лише на його позитивних якостях, не тільки 

стимулюють захоплення ним, бажання наслідувати його, але й підводять учнів до 

роздумів, що сталося б, якби людина виявила протилежні риси, або якби у тій ситуації 

опинився її моральний антипод. 

Негативні приклади використовують при правовому, антиалкогольному 

вихованні, щоб показати недоцільність наслідування цих явищ. Виділяють такі 



прийоми виховання на негативному прикладі: громадський осуд, розвінчання 

негативного, протиставлення аморальним вчинкам високоморальної поведінки, 

розкриття на конкретних прикладах наслідків аморальної й асоціальної поведінки, 

організація на боротьбу з виявами морального зла. 

При використанні методів цієї групи необхідно під час формування конкретних 

світоглядних понять, поглядів і переконань враховувати понятійну «базу» учнів, у 

процесі переконання впливати не тільки на розум, а й на емоційну сферу, наводити 

близькі й зрозумілі приклади, домогтися, щоб учні не тільки зрозуміли вихователя, а й 

погодилися з ним. 

Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної 

поведінки 

Для досягнення цілеспрямованого педагогічного впливу на учнів педагог має 

володіти методами організації їх діяльності. Вони дають змогу спиратися на 

безпосередню участь дитини у повсякденній діяльності, її стосунки з оточенням, 

емоційну сферу спілкування. Втілюючись у будь-якому виді діяльності, такі методи є 

джерелом морального досвіду, формування моральних мотивів поведінки у дітей. 

Педагогічна вимога – педагогічний вплив на свідомість учнів з метою спонукати 

їх до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і вчинків.  

На думку А. Макаренка, без щирої, переконливої, гарячої і рішучої вимоги не 

можна починати виховання колективу. Вимога впливає не тільки на свідомість, а й 

активізує вольові якості, перебудовує мотиваційну і почуттєву сфери діяльності в 

потрібному напрямі, сприяє виробленню позитивних навичок і звичок поведінки. 

Пред’явлені учням вимоги мають бути доцільними, зрозумілими й посильними. 

Водночас вони повинні випереджувати розвиток особистості, але їх висувають тоді, 

коли свідомість учня підготовлена до сприймання. Для цього роз'яснюють суть 

вимоги, переконують в необхідності й корисності її виконання. Водночас домагаються 

позитивної реакції колективу на вимогу, розраховуючи, що він підтримає педагога, 

відповідно вплине на учня, якщо той з певних причин не захоче виконувати вимогу. 

Водночас слід передбачити ситуацію, за якої ігнорування думки колективу, 

невиконання учнем вимоги педагога може залишити колектив байдужим до цього або 

він з інших мотивів не захоче втручатися в неї. 



З дорослішанням учнів відповідно мають зростати вимоги до них. Ігнорування 

цього не сприяє становленню особистості. 

Водночас вимога має бути справедливою. За такої умови учень без спротиву 

сприйматиме її та зацікавлено виконуватиме. Завищена, дріб’язкова, формальна або 

суб'єктивістська, яка є наслідком особистих примх педагога, вимога втрачає 

мобілізуючу роль, виховне значення, сприймається як несправедливість, результат 

упередженого ставлення. 

Педагог повинен подбати про чіткість її формулювання: що, де, в якому обсязі, 

до якого часу, якими засобами і кому саме треба зробити. Така вимога достатньо 

ефективна, виховує персональну відповідальність, дисциплінує. Нечіткість, 

непереконливість, неконкретність вимоги спричиняє неорганізованість, 

безвідповідальність, унеможливлює позитивний результат, вносить розлад у стосунки 

педагога з дітьми, а нерідко й підриває його авторитет. 

Вимоги повинні стосуватися усіх сфер життєдіяльності учнів. Не можна, 

наприклад, вимагати чистоти і порядку в класі, а в майстерні дозволяти чинити 

навпаки. Тому однією з умов ефективного виховання вважають єдність вимог до 

учнів, всього педагогічного колективу, яка має сприяти формуванню у них єдиних 

навичок і звичок поведінки. Дотримання вимог всіма у колективі є гарантією здорової 

морально-психологічної атмосфери, підвищує ефективність виховного процесу. 

Ефективність вимоги залежить і від того, наскільки систематичною і 

послідовною вона є. За чітких умов формулювання вихованці постійно 

намагатимуться дотримуватися її, навіть якщо ніхто не нагадуватиме їм про це. 

Непослідовність, різноспрямованість вимог лише дезорієнтовуватиме їх. 

За формою висловлення вимоги бувають прямі й опосередковані. 

Прямі вимоги містять чітку вказівку щодо того, які дії та як їх потрібно 

виконувати. Висловлюють їх у безапеляційній (авторитарній) формі, рішучим тоном, 

що не терпить заперечень, підкреслюють інтонацією, мімікою. Опосередковані вимоги 

(порада, прохання, довіра, схвалення та ін.) не стільки самі стимулюють відповідні дії, 

як викликані ними психологічні переживання, інтереси, прагнення. Їх поділяють на 

три групи. Перша пов'язана з позитивним ставленням педагога до вихованця 

(прохання, довіра, схвалення). Друга — не передбачає чіткого ставлення вихователя 

до дітей, а базується на ставленні вихованця до стимульованої діяльності (порада, 



натяк, умовна вимога, вимога в ігровій формі). Третя група демонструє негативне 

ставлення педагога до діяльності вихованця, до вияву певних його моральних якостей 

(осуд, недовіра, погрози). Першу групу опосередкованих вимог називають 

позитивними, другу — нейтральними, третю — негативними. 

Вимога-прохання. Вона ефективна за хороших взаємин між педагогом та учнями,  

в яких домінують довіра і взаємоповага. За таких обставин вихованець 

вважатиме, що він виконує прохання за власним бажанням. Така вимога привчає учня 

до ввічливості, взаємодопомоги, піклування про інших, тобто розвиває потрібні для 

подальшого життя якості. 

Вимога-довіра. Її формулюють як доручення, підкреслюючи повагу до учня з 

боку педагога. Усвідомлюючи цю повагу, він проймається взаємною повагою до 

вчителя, вважає своїм моральним обов'язком сумлінно виконати його доручення-

вимогу. 

Вимога-схвалення. Це дуже ефективний виховний прийом, оскільки вчасно 

висловлене схвалення ефективно стимулює діяльність дітей. Найчастіше її 

використовують щодо учнів, які мають певні успіхи, маючи на увазі, що похвала 

педагога спонукатиме їх до поліпшення діяльності, формуватиме почуття власної 

гідності. За цієї ситуації, як і в багатьох інших, важливим є відчуття міри, ігнорування 

чого може негативно позначитися на самооцінці учня, його стосунках і навіть на 

атмосфері в учнівському колективі. 

Вимога-порада. Це апеляція до свідомості дитини, переконання її в доцільності, 

корисності пропонованих дій. Використовують при наявності необхідних умов: повазі 

дитини до думки педагога, здатності її зрозуміти, повірити в доказовість, правильність 

такої вимоги. 

Вимога-натяк. Вона є своєрідним поштовхом, що включає в дію сформовані 

якості дітей. Вдаються до неї, коли для одержання бажаного результату потрібен 

незначний виховний вплив. Виражають у формі жарту, докору, погляду або жесту. 

Вимога-недовіра. Вона належить до групи вимог, існування яких пов'язане з 

негативними емоціями. Полягає в усуненні педагогом учня від конкретної діяльності у 

зв’язку з невиконанням або незадовільним виконанням ним своїх обов'язків. 

Ефективність її залежить від авторитету педагога, а також від зацікавленості учня в 

певному виді діяльності. 



Вимога-осуд. Суть її в негативному ставленні педагога до конкретних дій і 

вчинків учня. Вона розрахована на стримування небажаних вчинків і стимулювання 

позитивних. Осуд може бути висловлений в колективі або наодинці з учнем у формі 

докору, закиду або вияву гніву чи обурення. 

Вимога-погроза. З огляду на те, що вимога сильно впливає на психіку дітей, тому 

її застосовують нечасто. Учневі повідомляють, що за невиконання певного 

розпорядження до нього будуть вжиті відповідні заходи виховного впливу. Вимога 

має бути обґрунтованою, а невиконання її — зумовити відповідні санкції. Але вимога-

погроза не повинна завдати дитині душевного болю, провокувати страх, пригнічення. 

Погроза має втілювати в собі добро як остаточну мету, щоб дитина відчула це, 

намагалася створити компромісну ситуацію (вибачилася, пообіцяла більше не чинити 

так). 

Громадська думка – система загальних суджень людей, яка виникає в процесі їх 

діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ, подій, що становлять 

загальний інтерес.  

Громадська думка є також методом виховного впливу і результатом виховання. 

Особиста думка є складовою громадської. Тому основним завданням при 

використанні цього методу є формування думки особистості: системи поглядів, 

оцінних суджень, уміння висловлюватись, вести полеміку, критикувати і сприймати 

критику, прислухатись до думки інших, зіставляти, аналізувати їх, захищати свою 

думку і на цій основі втілювати її в загальну, відповідно вирізняючись на фоні 

загального судження як індивідуальність. За цієї умови громадська думка виконує 

формуючу, виховну функцію. 

Громадська думка є опорою у намаганні педагогічного колективу утверджувати 

норми моралі, сприяє активізації дій учнівського колективу, допомагає усвідомити 

учням значення певного виду діяльності, підвищує її ефективність, робить набутком 

усього колективу кращі зразки поведінки. Вона має бути колективною вимогою, 

формуватися заздалегідь, не чекаючи прояву негативного явища, бути спрямованою на 

тих, хто з нею рахується. Її обережно використовують щодо учнів з підвищеною 

емоційністю (не критикувати, а показувати вихід із складного становища). 

Ефективність використання громадської думки як виховного методу залежить 

від макросфери (соціальної дійсності, засобів масової інформації) та мікросфери 



(колективу, групи, окремої особистості), а також особливостей діяльності колективу, 

індивідуально-психологічних характеристик учнів, які складають цей колектив. 

Існують різні способи формування громадської думки. Найпоширенішим є 

забезпечення єдиних педагогічних вимог до учнів. Доцільно стимулювати учнів у 

культурі формулювання своєї думки (дипломатичність, коректність), критично, 

самостійно оцінювати думки та явища, аргументовано обстоювати власну позицію 

тощо. 

Методи вправ і привчання 

Вправляння — виконання учнем певних дій з метою вироблення і закріплення 

необхідних навичок та позитивних форм поведінки.  

Застосування їх у вихованні не можна ототожнювати з вправами в процесі 

засвоєння основ наук. Термін «вправи» стосовно виховання має умовний характер, 

означаючи багаторазове повторення вчинків або дій, в яких виявляється відповідне до 

норм моралі ставлення до людей, колективу, оточення. Смисл вправляння полягає не в 

тому, щоб учень запам'ятав послідовність етапів своєї діяльності, а щоб норми 

моральних стосунків стали його звичкою, він швидко і правильно реагував на життєві 

обставини не тільки внаслідок логічного їх аналізу, а й завдяки почуттям, 

усвідомленню добра і зла. 

Вправляння у сфері поведінки, як і будь-якій іншій, мають анатомо-фізіологічну 

основу. Повторення протягом тривалого часу сприяє утворенню динамічного 

стереотипу, підтримання якого вимагає все менших зусиль. Стереотип закріплюється, 

і його важко змінити. 

У школі учень щоденно вправляється у виконанні розпорядку дня і вимог 

шкільного режиму, навчальній і трудовій діяльності. Якщо у кожній сфері 

життєдіяльності він відчуватиме чіткі вимоги щодо виконання своїх обов’язків, це 

створить умови для щоденного вправляння в позитивній поведінці, вироблятиме 

відповідні навички і звички. 

На практиці неможливо заздалегідь змоделювати виховні ситуації на всі випадки 

життя. Але слід подбати про достатню кількість доступних вправ для формування 

потрібних навичок і вмінь поведінки. 

У педагогічній практиці не завжди є можливість і потреба очікувати, поки учень 

сам почне свідомо виконувати вимоги, яких він повинен дотримуватись з першого дня 



перебування у школі. Поки він усвідомить доцільність, справедливість і необхідність 

вимог, почне дотримуватися їх, його слід тактовно і неухильно привчати належно 

поводитися в конкретних життєвих ситуаціях. На перший план у таких ситуаціях 

виходить метод привчання. 

Привчання – організація планомірного і регулярного виконання дітьми певних 

дій з метою перетворення їх на звичні форми суспільної поведінки.  

Методи вправ і привчання взаємозв'язані, адже спрямовані на засвоєння 

школярами соціального досвіду, формування у них системи вмінь і навичок. Практика 

свідчить, що особистість швидко засвоює норми і правила поведінки у суспільстві, але 

в конкретній діяльності діти відчувають значні труднощі через брак умінь і навичок. 

Тому у вихованні потрібна система доцільних вправ, спрямованих на створення 

виховних ситуацій, які мають конкретний життєвий сенс. Наприклад, не можна 

виховати в дитини почуття сміливості лише через заучування поняття «сміливість». 

Потрібна система вправ, спрямованих на подолання внутрішніх бар'єрів страху в 

конкретних ситуаціях. 

Вправляння учня в позитивних діях і вчинках відбувається і завдяки 

використанню доручень учням, виконання яких, потребуючи відповідних дій, вчинків, 

формуватиме в них відповідні навички і звички. 

Застосування цього методу передбачає врахування індивідуальних особливостей 

учнів. Добираючи доручення, дбають, щоб його виконання сприяло розвитку у 

вихованців потрібних якостей. Наприклад, неорганізованим дітям доручають 

організувати справу, яка потребує ініціативи, зібраності. Одержавши доручення, учень 

повинен усвідомити його важливість для колективу і для себе, його самоорганізації та 

самоактивізації. Але доручення має бути адекватним його можливостям. Надто 

спрощене завдання викликає надмірну впевненість, непосильне — підриває віру у 

власні сили і можливості. З часом доручення ускладнюють за змістом і методикою 

його виконання. Педагог не тільки доручає учневі певне завдання, а й допомагає йому 

їх виконувати, доводити справу до кінця. 

За тривалістю доручення поділяють на постійні та епізодичні. Постійні 

доручення доцільно давати учням, які мають необхідний досвід у їх виконанні, 

розвинене почуття відповідальності. 



Ефективність доручення як методу виховання значною мірою залежить від 

організації контролю за його виконанням. Недостатній контроль сприяє формуванню 

безвідповідальності. Контроль може бути індивідуальним з боку педагога або 

фігурувати у формі звіту учня на зборах колективу, засіданні його активу. Важливо, 

щоб якість виконання доручення, старання учня при цьому були адекватно оцінені. 

Метод прогнозування. Прогнозування – передбачення ситуацій (обставин, 

процесів, явищ, подій), які раніше не мали місця, але можливі в перспективі.  

Прогнозування здійснюють в усіх сферах діяльності (сімейно-побутовій, 

науковій, економічній тощо). Воно виражається в проектуванні, моделюванні, 

плануванні, висуненні гіпотез, різноманітних передбачень, сприяє досягненню певної 

мети, результат якої залежить від мудрості та досвіду прогнозиста. 

Під час прогнозування важливо враховувати інтереси, потреби, нахили кожної 

особистості. Якщо життя дітей насичене цікавими справами, всі вони згідно з їх 

інтересами визначають улюблені. Поступово дитина сама навчиться передбачати 

індивідуальні перспективи. Прагнення до досягнення перспектив наповнює життя 

дітей доцільним змістом, формує в них внутрішню потребу дотримуватись правил 

суспільної поведінки. 

Залежно від потреби прогнозування здійснюють на близьку, середню, далеку 

перспективи. 

Близька перспектива полягає в прогнозуванні найближчих подій. Оскільки вона 

є зрозумілішою, доступнішою за інші її види, то ефективно впливає на свідомість 

кожної дитини, стимулює діяльність, допомагає долати труднощі, рухатися вперед. 

Діти не зможуть повноцінно жити, не бачачи попереду нічого радісного, 

захоплюючого, що спонукало б до діяльності — нових справ, цікавої роботи в гуртку, 

участі у змаганнях, походах. Середня перспектива полягає в проектуванні подій 

певною мірою віддалених у часі. Очікування на них викликає піднесений настрій, 

спонукає до діяльності. Має виховний вплив, якщо події надається особливого 

значення, термін підготовки до неї тривалий. Але вона потребує відповідної 

концентрації, розподілу зусиль, волі, характеру. Далека перспектива спрямована на 

проектування діяльності особистості, що триватиме протягом значного періоду, а 

інколи усе життя. Наприклад, далекою перспективою учня є майбутня професія. 

Завдання вчителя полягає у вивченні інтересів, здібностей, нахилів учня, наданні 



порад, допомозі у виборі професії та відповідного навчального закладу, де можна 

отримати бажаний фах. 

У реалізації середньої та далекої перспектив важливо розподілити всю 

дистанцію на окремі етапи, досягнення яких сприятиме усвідомленню ефективності 

потрачених зусиль, заряджатиме на нові справи. Планування перспектив – важливий 

аспект прогнозування. Тому перед тим, як братись до організації справ, важливо 

допомогти дітям уявити не лише кінцеву мету, а й конкретні етапи на шляху до неї, 

відповідальних на кожному етапі, строки звіту. 

Створення виховуючих ситуацій. Виховуючі ситуації – спеціально організовані 

педагогічні умови для формування в учнів мотивів позитивної поведінки чи подолання 

недоліків.  

Ситуація стає виховуючою тоді, коли набуває виховного спрямування. Чим 

привабливіша, складніша, проблемніша вона для учня, тим більше зусиль він 

затратить на її аналіз, тим кращим буде результат. Виховуючі ситуації сприяють 

формуванню в учнів здатності уявляти себе на місці іншої людини, приймати 

найбільш доцільні рішення, узгоджувати з ними власні дії. 

Такі ситуації є різноманітними за своїми особливостями: вербальні (наведення 

афористичних висловів, розповіді із моральною проблематикою, казкові сюжети і 

реальні події), уявні (створення учневі умов для аналізу ним своєї поведінки, оцінки 

певної події), конфліктні (в їх основі — гострі моменти, психологічні зриви, 

потрясіння), ситуації-задачі, ситуації-вправи (обговорення проблем ігрової ситуації, 

що спонукають учнів до певних дій, моральних вчинків). 

Прийоми створення виховуючих ситуацій поділяють на творчі та гальмуючі. 

Творчі прийоми передбачають виявлення педагогом доброти, уваги та 

піклування, які сприятимуть пробудженню й активізації прихованих гуманних 

почуттів учня, зміцненню його впевненості у своїх силах, залученню до цікавої 

діяльності. Гальмуючі прийоми постають як паралельна педагогічна дія, осуд, наказ, 

ласкавий докір, натяк, удавана байдужість, іронія, розвінчання, вияв обурення, 

попередження, вибух емоцій. 

Вияв доброти, уважності і піклування. Їх використання особливо важливе в 

індивідуальній виховній роботі. Доброта, увага і піклування, допомога дорослих, 

товаришів породжує у дитини почуття вдячності, створює атмосферу взаємної поваги і 



довіри. Нерідко в деяких учнів бувають складні взаємини з батьками, вони не 

відчувають родинного тепла, піклування про себе. Якщо педагог зуміє роз'яснити 

таким батькам і вони змінять ставлення до дітей, це позитивно позначиться на їх 

самопочутті, а також на поведінці в усіх сферах життєдіяльності. 

Вияв уміння. Кожна дитина, маючи певні нахили, уподобання, інколи звертається 

до вчителя за консультацією з питань, що її найбільш цікавлять, чи просто шукає 

цікавого співрозмовника. І якщо педагог виявить свою компетентність, умілість у 

галузі, до якої небайдужий школяр, це викличе у нього захоплення, підвищить 

авторитет педагога. 

Активізація прихованих почуттів. Кожна дитина, будучи небайдужою до свого 

становища в колективі, ставлення до себе дорослих і ровесників, переживає це по-

своєму, нерідко приховуючи свої думки і почуття. Спостереження за поведінкою 

учнів, спілкування з ними, їх батьками допомагають з'ясувати, що особливо важливе 

для них. Знаючи про це, педагог повинен подбати про створення такої ситуації, яка б 

активізувала ці думки і почуття, зробила їх провідними, сприяла формуванню 

позитивних рис, достойної поведінки особистості. 

Зміцнення впевненості у своїх силах. Майже кожна дитина часто виявляє 

невпевненість у своїх силах, заздалегідь будучи певною, що у неї нічого не вийде. 

Вони часто байдужі до зауважень учителів, почуваються неповноцінними, стають 

пасивними. Це ставить перед педагогом завдання мобілізувати здібності учня, 

зміцнити його впевненість у власних силах. Для цього створюють педагогічну 

ситуацію, в якій він міг би виявити себе, переконатись у своїх здібностях, 

продемонструвати товаришам свої успіхи. Упевнившись у собі, відчувши інтерес до 

себе і повагу товаришів, учень поступово починає виявляти почуття гідності, у нього 

з'являється бажання інакше поводитись, стати іншим. 

Залучення учня до цікавої діяльності. Така діяльність повинна захопити учня, 

нейтралізувати схильність чи потяг до недостойних вчинків, збудити прагнення до 

корисних справ. Важливо, щоб природне прагнення дітей до діяльності, бажання 

виявити себе, дати вихід своїй енергії мали позитивне спрямування. Тому в школі 

повинні працювати різні гуртки (предметні, спортивні, художні, технічні). 

Паралельна педагогічна дія. Вона передбачає непрямий вплив на вихованця 

через колектив, у процесі якого негативні риси характеру чи поведінки долають не 



завдяки безпосередньому звертанню до учня, а організацією впливу на нього 

колективу. З цією метою педагог висловлює претензії до колективу, вимагаючи від 

нього відповідальності за поведінку кожного з його учасників. Колектив відповідно 

оцінює поведінку того, хто скомпрометував себе, і він змушений відповідно 

скоригувати свою поведінку. 

Осуд. Учнівський колектив далеко неоднорідний за своїм складом. У ньому 

бувають діти зі складними характерами і неадекватною поведінкою. Педагог повинен 

добре знати таких дітей, причини і мотиви їх вчинків і відповідно реагувати на них. 

Дієвим у такому разі буває осуд дій і вчинків, поглядів і переконань на зборах учнів 

або віч-на-віч. Пережиті при цьому почуття змушують учнів у майбутньому 

стримувати себе і не допускати подібного, зобов'язують поводитися відповідально. Як 

і в інших ситуаціях, тут теж особливо важливими є такт і почуття міри, щоб не 

спровокувати відчуженості, самозамкнутості, обізленості молодої людини. 

Удавана байдужість. Сутність її полягає в тому, що педагог завдяки своїй 

витримці вдає, що не помітив недостойного вчинку і продовжує свої дії, наче нічого не 

сталося. Учень, здивувавшись, що на його вчинок не зреаговано, почуває незручність і 

недоречність своєї поведінки. 

Вибух. Використовують цей прийом для перевиховання учнів, на підставі 

глибокого знання їх індивідуальних особливостей, володіння належною педагогічною 

технікою його застосування. Мета його полягає у несподіваному створенні таких 

педагогічних обставин, за яких швидко і докорінно перебудовується особистість. Він 

постав як миттєве руйнування негативних якостей, негативного стереотипу поведінки 

дитини у процесі бурхливих емоційних переживань. Цей педагогічний прийом 

запровадив А. Макаренко, який зазначав: «Під вибухом я зовсім не розумію такого 

положення, щоб під людину підкласти динаміт, підпалити і самому тікати; не 

чекаючи, поки людина злетить у повітря. Я маю на увазі раптову дію, яка перевертає 

всі бажання людини, всі її прагнення». 

Такі психологічні зміни можуть відбутися тільки за педагогічних обставин, 

здатних викликати в учня сильні почуття. Для цього педагогу необхідно добре знати 

вихованця, щоб вплинути на головне почуття (радість, смуток, сором, гнів тощо), під 

впливом якого він по-новому оцінюватиме себе, усвідомить необхідність поводитись 

інакше. 



Методи стимулювання діяльності й поведінки 

У своїй сукупності ці методи покликані регулювати, коригувати і стимулювати 

діяльність та поведінку вихованців. Найефективніші серед них – гра, змагання, 

заохочення і покарання. 

Гра – один із видів діяльності дитини, що полягає у відтворенні дій дорослих і 

стосунків між ними.  

Види ігор визначають на основі різнопланової діяльності дітей: ігри-дозвілля 

(ігри за власним бажанням), ігри педагогічні (організовані з метою вирішення 

навчально-виховних завдань). 

Залежно від того, наскільки гнучкими, динамічними, творчими, 

регламентованими є рольові дії, правила і зміст, колективні розважальні ігри 

поділяють на групи: 

Ігри творчі: сюжетно-рольові, конструкторські, драматизації з вільним 

розвитком сюжету, ігри-жарти, ігри-розiграші. 

Ігри за визначеними правилами: рухові, хороводні, спортивно-змагальні, 

настільні. 

Педагогічні ігри диференціюють відповідно до педагогічної спрямованості: 

дидактичні (організовують у процесі навчання), творчі педагогічні (розроблені 

педагогом з метою досягнення конкретних виховних завдань). 

Головною умовою успішного застосування ігор є активне залучення учнів не 

лише до гри, а й до процесу створення її. Щодо створення нового оригінального ігри 

поділяють на такі, яким не вистачає інформації; умови яких потребують доповнення; в 

яких відомо лише сюжет; із суперечностями змісту; із запланованими помилками у 

змісті (задля виправлення помилок); із запланованим сюжетом і умовами, результати 

яких визначають учасники. Існують різні методики організації та проведення 

педагогічних творчих ігор, але основні елементи їх спільні – розробка сценарію, 

розподіл ролей, визначення виховних цілей. 

На практиці проведення творчої гри відбувається за такими етапами: 

 педагог розповідає про гру, що допомагає апробувати її модель на 

сприйнятті дітей, залучає їх до обговорення плану (уточнення ролей, 

створення уявних ситуацій тощо); 



 розподіл ролей (можливі різні варіанти: вибір ролі за бажанням, 

колективне обговорення кандидатур на певні ролі, визначення ролі у формі 

доручення); 

 розробка плану гри за певним сюжетом; 

 власне гра; 

 завершення гри і підбиття підсумків. 

Для збереження стійкого інтересу дітей до гри доцільно використовувати умовну 

ігрову термінологію, різновиди впливу в ігровій формі (вимогу, заохочення тощо), 

елементи колективного змагання. 

Використовуючи гру як важливий навчально-виховний чинник, необхідно 

дотримуватися таких психолого-педагогічних умов: 

Визначення творчого потенціалу гри. Передбачає з’ясування її доцільності для 

певного періоду розвитку особистості, колективу класу; з’ясування чітких показників 

якостей особистості, на розвиток яких спрямована гра. 

Визначення місця (клас, школа, пришкільний майданчик тощо) і часу 

проведення, кількості учасників (весь клас, мікрогрупи тощо). Залежать вони від умов 

проведення та творчого характеру гри. 

Забезпечення психологічної комфортності і природності гри. Вона має бути 

бажаною, зручною і приємною для учасників. Важливо, щоб вона була органічно 

пов'язана з тематичним періодом чи змістом попередніх форм роботи, уникала 

невмотивованих ситуацій. Доцільно при цьому подбати про творчу післядію, нову гру 

чи іншу форму роботи. Наприклад, для інсценованої розповіді-експромту післядією 

може бути конкурс на кращий текст. 

Урахування вікових та анатомофізіологічних властивостей учасників гри. 

Передбачає попередню діагностику рівня сформованості якостей дітей, що 

потребують розвитку. 

Захист людської гідності, морального самопочуття кожного учасника. 

Передбачає аналіз впливу гри на свідомість, емоційні враження учнів. Потрібно 

співставляти емоційну навантаженість гри з денним режимом учнів, моральною 

ситуацією в колективі. 

Визначення місця вчителя під час проведення гри. Роль і місце вчителя будуть 

змінюватися залежно від рівня сформованості якостей особистості учасників гри, їх 



віку, часу спільної діяльності. Якщо на початку співпраці з дітьми вчитель є 

керівником, інструктором, суддею, то поступово він повинен ставати радником або 

навіть спостерігачем. Хоча можливі ситуації, за яких педагог змушений змінити 

рольову позицію і знову взяти керівництво грою на себе. 

Цілеспрямоване поширення прав учасників гри. Вони стосуються вибору гри (її 

назви, сюжету), зміни умов гри, її модернізації, вироблення нового змісту. Вищим 

виявом розвитку творчої активності учнів є бажання створити власну гру. 

Урахування цих особливостей потребує від учителя постійного контролю за 

процесом створення, проведення і аналізу ігрової навчальної діяльності. 

Змагання – природна схильність дітей до здорового суперництва й 

самоутвердження в колективі.  

Забезпечує випробування людиною своїх здібностей, відчуття товариської 

взаємодопомоги, передбачає облік і порівняння результатів діяльності, заохочення її 

учасників, сприяє розвитку нахилів, духовних якостей дитини, спонукає до 

наслідування загальноприйнятих норм поведінки. Змагання супроводжують позитивні 

та негативні емоційні реакції: захоплення, радість з приводу успіхів, скептицизм, 

байдужість, заздрість тощо. Тому слід враховувати позитивні (спосіб згуртування 

колективу, розвиток моральної мотивації діяльності) і негативні впливи (відсутність 

боротьби за досягнення спільного успіху, взаємодопомоги та співробітництва, що 

зумовлює розлад у колективі). Важливими умовами проведення змагань є 

демократичний підхід до ідеї змагання, висвітлення його результатів, залучення учнів 

до обговорення й аналізу, їх матеріальне і моральне стимулювання. 

Змагання бувають індивідуальними і колективними. Формами індивідуального 

змагання є предметні олімпіади, конкурси дитячих творів, малюнків, виставки, 

індивідуальні види спортивних змагань тощо. У виховному плані вони стимулюють 

діяльність, що ґрунтується на індивідуальних мотивах та особливостях. Формами 

колективного змагання є ігри (футбол, волейбол тощо), конкурси художньої 

самодіяльності (внутрішкільні, міжшкільні, районні тощо). Підбиваючи підсумки 

змагань, відзначають дітей, які досягли успіху, й тих, хто через недостатній рівень 

підготовки відстав, але докладав максимум зусиль. 

Заохочення – схвалення позитивних дій і вчинків з метою спонукання вихованців 

до їх повторення.  



Полягає в тому, що відчуття задоволення, радості, зумовлені громадським 

визнанням зусиль, старань, досягнень зміцнює впевненість у своїх силах, викликає 

приплив енергії, піднесений настрій, готовність до роботи, забезпечує хороше 

самопочуття. 

Серед основних видів заохочення виділяють: схвалення, виражене короткою 

реплікою-ствердженням, що дитина діє правильно, її вчинок позитивний («Так», 

«Молодець!», «Правильно!»); похвала, що є розгорнутою оцінкою, яка 

супроводжується аналізом дій дитини («Ось бачиш, Сашко, ти постарався і вже 

вчишся краще»); нагорода, що є більш значним заохоченням, яке застосовують за 

необхідності відзначити особливі досягнення, вчинки (закінчення навчання з 

відзнакою, перемога у змаганнях); важливе доручення, яке свідчить про довіру 

вчителя і викликає особливе натхнення в учня, спонукає до діяльності; авансування 

особистості, яке застосовують стосовно тих, кого рідко або ніколи не заохочують, хто 

не переживав позитивних емоцій від похвали дорослих. Але заохоченням «авансом» 

не слід зловживати. 

Не всяке заохочення активізує процес виховання учнів. Воно має виховну силу 

тільки за дотримання певних умов: 

Своєчасність похвали за позитивні зрушення. Часто похвала справляє особливий 

ефект, коли дитина ще не досягла помітних успіхів у поведінці, але виявляє прагнення 

до цього. Відзначення хоча б незначних позитивних змін, невеликої перемоги учня над 

собою підвищує його самоорганізацію, спонукає його до відповідної діяльності та 

поведінки. Байдужість педагога до перших успіхів учня може негативно позначитись 

на всьому процесі виховання. 

Об’єктивність заохочувального впливу. Непідкріплена справжніми успіхами 

похвала негативно впливає на особистість (перехвалювання розвиває 

самовдоволеність, протиставлення себе колективу), а також на оточуючих 

(незаслужена похвала підриває довіру до вчителя). При цьому враховують не тільки 

результати діяльності, а й те, наскільки сумлінним був учень, скільки затратив на неї 

праці (ступінь його зусиль). Адже в учнів різний досвід і рівень розвитку, одним одна 

й та ж справа дається легко, іншим набагато важче. Необ'єктивність при оцінюванні 

призводить до конфліктів. 



Опора робиться на громадську думку. Вплив заохочення ефективний, якщо 

думка педагога збігається з думкою дітей. 

Гласність. Передбачає оприлюднення результатів (особистих досягнень учня, 

підсумків змагання) на кожному етапі. Засоби, що сприяють гласності: шкільне радіо, 

преса, збори тощо. 

Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Діти молодшого 

шкільного віку мають більшу потребу в заохоченні, схваленні вчинків, ніж 

старшокласники. 

Покарання – осуд недостойних дій та вчинків з метою їх припинення, 

запобігання у майбутньому.  

Покарання, як і заохочення, слід використовувати тільки як виховний засіб. Воно 

має викликати в учнів почуття сорому і провини, намір не повторювати подібного. 

Покарання, що принижує їх гідність, не дасть позитивного результату. Знаючи учня, 

розуміючи його духовний стан і мотиви, що спонукають до певних вчинків, вчитель 

може визначити необхідність і міру покарання. 

Беручи за основу особливості впливу на учня, виділяють такі види покарань: 

покарання-вправляння (наприклад, погане виконання обов'язків чергового у класі 

карається додатковим чергуванням); покарання-обмеження (обмеження щодо 

отримання певних благ: можливості поїхати на екскурсію, тимчасова заборона 

відвідування спортивної секції); покарання-осуд (попередження, догана з визначенням 

певних строків на виправлення); покарання-умовність (наприклад, учня залишають на 

певний час у кабінеті директора для обдумування свого вчинку); покарання-зміна 

ставлення (більш суворий тон вчителя під час аналізу вчинку, суворий погляд). 

Порушення правил поведінки, режиму передбачає застосування з метою 

покарання догани за наказом директора школи, зауваження у щоденнику, зниження 

оцінки за поведінку. Найсуворіше покарання — виключення порушника із школи за 

систематичне скоєння вчинків, які не дають йому права перебувати у шкільному 

колективі (злодійство, хуліганство тощо). 

Покарання має бути гуманним, таким, що не ображає людську гідність, 

ґрунтуватися на добродушності педагога і повазі до особистості дитини. Воно повинне 

викликати в учня переживання, почуття провини, докори совісті, прагнення змінити 

поведінку, підвищувати його відповідальність за власну поведінку, зміцнювати 



дисциплінованість, розвивати несприйняття негативного, здатність протистояти 

негідним бажанням. 

Методи самовиховання 

З народження дитина поступово залучається до складного процесу соціологізації 

– оволодіння певною сумою соціального досвіду, усвідомлення себе як особистості. 

Під впливом різноманітних потреб у неї виникає прагнення до самовдосконалення, яке 

задіює соціально-психологічний механізм самовиховання. 

Самовиховання – систематична і цілеспрямована діяльність особистості, 

орієнтована на формування і вдосконалення її позитивних якостей та подолання 

негативних.  

За словами В. Сухомлинського, «у вихованні особистості одна з провідних 

мелодій належить самовихованню». Воно «потребує дуже важливого, могутнього 

стимулу – почуття власної гідності, поваги до самого себе, бажання стати сьогодні 

кращим, ніж був учора. Самовиховання можливе тільки за умови, коли душа людини 

дуже чутлива до найтонших, суто людських засобів впливу – доброго слова, поради, 

ласкавого чи докірливого погляду. Не може бути й мови про самовиховання, якщо 

людина звикла до грубості й реагує тільки на «сильне» слово, окрик, примус. За самою 

суттю своєю самовиховання передбачає віру людини в людину, звертання до честі й 

гідності особистості. Педагогічне керівництво самовихованням – це, насамперед, 

відносини між педагогом і вихованцем, пройняті глибокою взаємною вірою в добрі 

наміри». 

Самовиховання починається з самоусвідомлення — усвідомлення людиною себе 

як особистості, свого місця в суспільній діяльності. Структурно воно постає як єдність 

пізнавальної (самопізнання), емоційно-оцінної (самоставлення) і дієво-вольової, 

регулятивної (саморегуляція) внутрішньої діяльності людини. Головною при цьому є 

вольова сфера, яка забезпечує саморегуляцію  її  внутрішнього світу, активізує  

діяльність залежно від мети, установок, мотивів поведінки, практичних завдань. 

Самопізнання – процес відкриття себе, пізнання свого внутрішнього світу, 

сильних і слабких сторін своєї особистості.  

Девіз «пізнай самого себе» був викарбуваний на арці Дельфійського храму в V 

ст. до н. е. в Греції. Він означав: пізнай волю богів у своїй долі, підкорись їй. 



Давньогрецькі мислителі часів Платона трактували його як необхідність пізнати своє 

призначення, розкрити свої можливості, передбачити свою поведінку. 

Важливим етапом у процесі самопізнання є самовизначення учнем своєї 

спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей. 

Самовизначення спрямованості (вибіркове ставлення людини до дійсності) 

передбачає з’ясування життєвих цілей, ідеалів, ціннісних орієнтацій («В якій галузі 

вважаю себе знавцем?», «Які блага хочу мати, яке становище посісти?», «Чого не 

вистачає для задоволення життям?»), провідних потреб («Чого найбільше прагну?», 

«Які в мене інтереси, звички?») і мотивів поведінки. 

Самовизначення темпераменту здійснюють за системою показників, 

розроблених на основі вчення І. Павлова, вважаючи темпераментом індивідуально-

типологічну характеристику людини, що виявляється у силі, напруженості, швидкості 

та врівноваженості перебігу психічних процесів. Кожен учень може визначити тип 

темпераменту, внести корективи в свою поведінку. Аналізуючи темперамент, слід 

звертати увагу на те, що перешкоджає учневі в навчанні, спілкуванні з людьми. 

Самовизначення характеру передбачає з’ясування найзагальніших його 

властивостей: сили (уміння добиватися поставленої мети, переборювати труднощі, 

відстоювати переконання, виявляти мужність), слабкості (легкодухість, вагання, 

нерішучість, нестійкість поглядів, піддатливість) оригінальності (своєрідність 

особистості), цільності (комплекс ставлень людини до різних проявів життя, єдність 

слова і діла), твердості (послідовність, наполегливість у досягненні мети, обстоювання 

поглядів). 

Характер – комплекс психічних особливостей людини, що виявляються в її 

поведінці та діяльності, ставленні до суспільства, праці, колективу, до себе.  

Самовизначення здібностей охоплює з’ясування особливостей і видів мислення: 

технічного (сприяє вирішенню технічних завдань), наукового (виявляється у 

вирішенні теоретичних, наукових проблем), художнього (художнє відображення 

навколишнього світу); розумових дій (аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення 

тощо); дієвості знань (вміння застосовувати, збагачувати знання); виду пам'яті: 

рухової (відтворення рухів), музичної (відтворення музичних творів), емоційної 

(пам'ять на почуття), образної (пам'ять на уявлення, картини природи, звуки, запахи) 

тощо. 



Здібності – потенційні можливості людини, які забезпечують їй більш високі, 

ніж в інших людей, показники в діяльності.  

Збагачення знань особистості відбувається через самоосвіту, чому сприяють 

систематичне читання, опора на результати освіти, здобуття нових знань, 

вдосконалення розумових здібностей, умінь і навичок шляхом самостійної роботи. 

Самоосвіта – процес набуття знань у процесі самостійної роботи поза 

систематичним навчанням у стаціонарному навчальному закладі.  

Вона не лише збагачує знаннями, але й сприяє виробленню навичок ефективного 

використання їх. При самоосвіті джерелами здобуття знань є наукова література, 

пізнавальне спілкування з товаришами, дорослими, засоби масової інформації, 

екскурсії, робота на комп’ютері. 

Самопізнання як складний процес внутрішньої роботи над собою передбачає такі 

його методи, як самоспостереження, самокритика, самоаналіз. 

1. Самоспостереження. Виявляє себе як спостереження індивіда за своїми діями, 

вчинками, думками, почуттями. Ґрунтується на загальній спостережливості. З 

урахуванням цього педагог повинен формувати в учнів здатність бачити переживання 

людей (як проявляється горе, радість, задума та ін.), розуміти їх. 

Види самоспостереження: 

Ретроспективне – відновлення в пам’яті подій, які відбулися. Оскільки повнота 

враження зберігається 3-4 години, а потім відбувається спотворення пам’яттю 

пережитого і почутого, під час самоспостереження слід звернути увагу на те, що 

доведеться згадувати. 

Пряме – спостереження подій, що відбуваються. Воно найбільш суб’єктивне, 

потребує вміння прогнозувати діяльність, подію, передбачати перебіг розмови, 

зустрічі, конфлікту тощо. 

Повторне – відновлення подій з метою уточнення, доповнення вражень 

особистості від своїх дій. 

З метою досягнення чіткості в процесі самоспостереження використовують 

самоопитування (відповіді на запитання: «Що відбулося?», «Коли саме?», «В якій 

послідовності розвивалися події?», згадування (порівняння того, що запам'яталось, із 

нотатками у щоденнику, спогадами), самоанкетування, самотестування (відповіді на 

власні запитання), порівняння (зіставлення сказаного іншими із власними спогадами і 



нотатками), уявне повторення того, що відбулося (уявне моделювання ситуації, 

подібної до тієї, за якої відбулася подія). 

2. Самокритика. Означає вона процес опрацювання результатів 

самоспостереження за допомогою самоаналізу і самооцінки. Дитина не тільки 

розмірковує, а й критично оцінює себе, своє становище в суспільстві, природі, 

колективі, в сім’ї, у стосунках з учителями. Критична самооцінка буває емоційною, 

недостатньо об'єктивною. В одних випадках вона взагалі відсутня, в інших переважає 

комплекс неповноцінності. Діти критично осмислюють свою поведінку та внутрішній 

світ за допомогою внутрішнього монологу (інтроверти), задушевної бесіди з друзями 

(екстраверти). Внаслідок самокритики відбувається наближення індивіда до 

об'єктивної самооцінки. 

3. Самоаналіз. Охоплює аналіз власних думок, почуттів тощо. Він є ефективним 

методом з’ясування причинно-наслідкових зв’язків у діях і вчинках. Адже одна і та 

сама дія може бути результатом різних спонукальних сил (якостей особистості, 

способу життя, стресового стану). Людина завжди має зосереджуватись на головній 

причині, яка зумовлює певну поведінку. Прагнення до самоаналізу допомагає 

особистості орієнтуватись у життєвому середовищі, самостверджуватись, посилює у 

поведінці владу розуму над емоціями, комплексами, інстинктами. 

Самоставлення – ставлення людини до самої себе. Ставлення до себе може бути 

глобальним (самоповага) і частковим (аутосимпатія, самосимпатія). 

Самоповага – особисте оцінне судження, виражене в позитивному ставленні 

індивіда до самого себе.  

Будучи наслідком розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння), вона 

формується на основі усвідомлення особистістю своїх чеснот, результатів діяльності, 

ставлення оточуючих, виявляється в самооцінці. 

Самооцінка – оцінювання особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей та 

місця серед інших людей.  

Вона є важливим регулятором поведінки. Від самооцінки залежать взаємини 

людини з її оточенням, її самокритичність, самовимогливість, ставлення до своїх 

успіхів і невдач. Впливає на ефективність діяльності людини і подальший розвиток її 

особистості. 



Самооцінка буває правильною (адекватною, коли думка людини про себе 

збігається з тим, ким вона насправді є) і неправильною (неадекватною, коли людина 

оцінює себе не об’єктивно, її думки про себе різко розходяться з тим, якою її 

вважають інші). За ступенем адекватності самооцінка буває об'єктивною, заниженою, 

завищеною. 

Знаючи тип самооцінки, вчитель може її регулювати, а учень набувати навичок 

саморегуляції. Людина із заниженою самооцінкою відчуває себе нездатною на 

серйозні справи, невдахою, не хоче братися ні за що нове, оскільки боїться, що у неї 

нічого не вийде. Вона уникає ризику, не вірить в успіх, не намагається щось змінити у 

своєму житті. Таких людей характеризують заниження почуття власної гідності, 

боязнь помилок, мрійливість про фізичну досконалість. У спілкуванні з іншими 

турбуються про враження, яке вони справляють, бувають інколи надмірно балакучими 

і зарозумілими, інколи пригніченими і несміливими, схильними до самозгубної 

поведінки (вживання наркотиків, алкоголю). Багато з них нездатні сприймати критику, 

впадають від неї в розпач. 

Людина з високою самооцінкою бачить себе господарем становища, вважає себе 

неповторною особистістю. Вона часто зважається на ризик, тому що прагне 

насиченого життя, нових знань, вражень, досвіду, що допоможе їй самоствердитись на 

новому якісному рівні. Її важко образити, вибити з рівноваги, збити з обраного шляху. 

Вона цілеспрямовано і наполегливо йтиме до мети. Знаючи собі ціну, вона 

врівноважено ставиться до чиїхось успіхів. Суперництво особистостей розглядає як 

засіб для саморозвитку, самомобілізації на вищому рівні, що неминуче забезпечить 

нові результати. Характерні особливості: впевненість у своїй винятковості, здатність 

вчитися на власних і чужих помилках, врівноважене сприйняття компліментів і 

критики, безпосередність у спілкуванні з іншими, відчуття внутрішньої гармонії, 

турбота про своє фізичне й емоційне здоров'я, духовне зростання. 

Способи виявлення самооцінки поділяють на: 

 прямі: ранжування учнів класу на основі їх значущості (за успішністю, 

особистісними якостями), визначення учнем свого місця серед однокласників. 

Правильність самооцінки визначають, зіставляючи результати ранжування й 

оцінювання вчителя; 



 опосередковані: незалежне оцінювання (вчитель або однокласники оцінюють 

учня за певною шкалою, після цього пропонують йому зробити самооцінку, 

одержані результати порівнюють), визначення рівня претензій (розкладають 

картки із завданням різного ступеня складності – найлегші, середні, 

найскладніші). Учневі пропонують вибрати будь-яке із завдань, виконати 

його, результати продемонструють рівень претензій і самооцінки. 

Саморегуляція – здатність людини керувати собою на основі сприймання й 

усвідомлення актів своєї поведінки та психічних процесів.  

Контроль педагога за психічними станами дітей має переростати в самоконтроль 

вихованця. Педагогічний вплив досягає мети, якщо перетворюється на самовплив, 

саморегуляцію дитиною емоційної сфери та фізичного стану організму. 

У процесі організації саморегуляції учнів навчають спеціальним прийомам 

роботи над собою. Самопідбадьорення – звернення до себе з метою зміцнення 

впевненості у собі. При цьому використовують самозаспокоєння, навіювання 

впевненості в досягненні мети, орієнтацію на улюбленого героя, авторитетних людей. 

Самосхвалення – переконання себе в чому-небудь завдяки добору відповідних доказів 

та аргументів. За допомогою цього регулюють психічні стани, вчинки через 

засудження себе, проявів своєї поведінки та спонукання до змін. Це дискусія із самим 

собою – висунення, порівняння аргументів і контраргументів на користь того, чого 

хочеться і що необхідно. Самонаказ – веління самому собі як засіб вироблення 

самовладання й вміння керувати собою. Ефективність його підвищується при 

поєднанні з переконанням, коли знаходять нові докази й аргументи на користь 

самонаказу. Самовладання – здатність до самоспостереження й контролю за 

внутрішніми інтелектуально-емоційними й психофізіологічними процесами. Зміцнює 

волю, організовує поведінку, стимулює свідоме виявлення сміливості, відваги. 

Самообмеження – здатність відмовитись від бажаного (особистого задоволення, 

зручності), коли це зумовлено зовнішньою потребою, або на користь чогось чи когось 

іншого. Це сприяє набуттю досвіду людяності, одержанню влади над собою, 

подоланню жадібності, егоїзму. Самонавіювання – процес навіювання, адресований 

самому собі, за якого суб'єкт і об'єкт навіюючого впливу одна й та ж особа. Підвищує 

рівень саморегуляції, дозволяє суб'єкту викликати у себе певні відчуття, керувати 

процесами уваги, пам'яті, емоційними реакціями. Від ефективності самонавіювання 



залежить впевненість, віра людини в себе. Самостимулювання – перетворення 

реального на бажане за допомогою власних зусиль. Стимулюючи себе, дитина прагне 

відкрити нове, опирається на самолюбство, самосвідомість, волю, радість від 

громадського визнання своїх вчинків. Самоконтроль – свідоме регулювання 

поведінки, мотивів, на основі виявлення відхилень у думках, почуттях, вчинках, діях 

від загальноприйнятих вимог. Передбачає самоаналіз, самооцінку, самокритику, 

самообмеження. Перетворившись на звичку, він стає особливо ефективним. Тому роль 

педагога полягає у формуванні в учнів систематичного самоконтролю за зовнішнім 

виглядом, культурою мови, поведінки тощо. 

Самовиховання є завершальним етапом шкільного виховання особистості. Цей 

процес супроводжуватиме її на наступних етапах саморозвитку і самовдосконалення. 

Уміння адаптуватися, орієнтуватися в непередбачених життєвих ситуаціях, вступати в 

боротьбу із здавалось би непереборними обставинами чи свідомо обходити небезпеки, 

вирішувати конфліктні ситуації за допомогою компромісів, не розгублюватись в 

екстремальних життєвих ситуаціях тощо – саме до цього слід готувати дітей, 

озброюючи їх методами самовиховання. 

 

4. Генетико-моделюючий метод виховання 

На відміну від традиційних методів, він не лише впливає на зміст виховання, а й 

передбачає спосіб досягнення виховної мети, забезпечує таку систему впливів, яка 

зумовлює прогнозованість і керованість виховного процесу. Виховання він розглядає 

як керівництво індивідуальним становленням людської особистості. Цей метод 

передбачає інтенсифікацію процесу самоусвідомлення і самозміни вихованця у 

контексті поставленої моральної вимоги. Крім власне розвиваючої функції, він 

виконує ще й організаційну, постаючи як певний спосіб організації виховної дії та 

діяльності дитини. Головне в ньому – вплив соціального середовища на її поведінку. 

Мається на увазі, що емоційний образ етично-моральної вимоги відповідно спрямовує 

діяльність і поведінку дитини. 

За пред’явленою вихованцеві соціальною вимогою фігурують авторитетні особи 

– педагог чи батьки. Від характеру взаємин між ними і дитиною залежатиме успіх 

виховного процесу. Цей аспект виховної взаємодії відображає принцип Я – Ти –



відношення. У реалізації цього відношення наголос робиться не на «Я» чи «Ти», а на 

їх взаємозв’язку, який трансформує два особистісних світи в один. 

Оскільки рівність між дорослими і дитиною відносна, тому дорослий повинен 

бути ініціатором спілкування. Водночас дорослі, орієнтуючись у виховному процесі 

на співробітництво з дітьми, враховують їх думку, відгукуються на їхні проблеми, 

підтримують вияви самостійності. Такі взаємини можуть розвиватися на основі одного 

з інваріантів, які надаватимуть виховному процесу більшої прогнозованості й 

ефективності. 

Інваріант 1 – формування в дитини здатності й бажання усвідомлювати себе як 

особистість. Завдання – допомогти дитині усвідомити себе як особистість має стати 

головним для педагога, без чого неможливе формування вихованця як суб’єкта 

власного морально-духовного розвитку. Але дитина тільки має стати особистістю, в 

неї ще не розвинено базових особистісних цінностей. Структура образу «Я» дитини 

переважно емоційно-чуттєва, і чим молодший її вік, тим ця особливість виявляється 

яскравіше. Тому треба створювати виховні ситуації, які викликали б у дитини 

позитивні емоції, оскільки негативні руйнують особистість. 

Інваріант 2 – культивування у вихованця усвідомлення цінності іншої людини. 

Шкільний вік сприятливий для виховання в дитини такого розуміння. Стійке 

прагнення, яке з часом набуває поведінкової звички, перетворюється на почуття 

любові до людини і виявляється в різноманітних добродійних вчинках. Це почуття має 

бути безумовним, не пов'язаним з вигодою. 

Інваріант 3 – формування у вихованця образу «хорошого іншого». Розробляючи 

виховну стратегію, педагог виходить з основної потреби дитини — мати друзів-

товаришів, які поділяють її захоплення, чий статус в основному відповідає її статусу, 

тобто мати — взаємини приятелювання. Така спрямованість дитячих міжособистісних 

стосунків може позитивно впливати на моральну вихованість і поведінку дитини за 

умови формування в неї чіткого образу товариша. Такий образ виникає й розвивається 

в процесі спільних дій, в ігрових, побутових ситуаціях, у навчанні тощо. 

Інваріант 4 – використання «ефекту генерації» у виховному процесі. Поняття 

«ефект генерації» фіксує внутрішній процес генерування вихованцем знань-суджень 

морально-духовного змісту. Йдеться про таке спрямування виховного процесу, коли 

дитині не нав'язують чужих моральних норм, стандартів, етичних правил, вимог, а 



вона час від часу сама їх активно творить. Здобуті самостійно знання емоційно 

збагачуються, позитивно переживаються, чуттєво забарвлюються, набувають 

особистісного сенсу. 

Формулюючи моральні судження, вихованець мусить «приміряти» їх до себе, 

вони мають стати його моральним надбанням. Тому в цьому процесі переважає 

моральна рефлексія (самоаналіз), яка мусить бути достатньо глибокою. 

Інваріант 5 – використання у виховному процесі «ефекту присутності». 

Категорія «присутність» означає вплив педагога на дитину своєю сутністю, своїми 

духовними надбаннями. Тобто, присутність вихователя — це «робота собою» як 

основним виховним засобом, що унеможливлює будь-яке напучування дитини. 

Бути присутнім – означає виявляти цілковиту сконцентрованість своїх сутнісних 

сил, спрямовувати їх на дитину, віддаватися повністю своєму задуму. Як виховний 

засіб, присутність педагога вимагає відповідного контакту з дитиною. 

Інваріант 6 – культивування у вихованця досвіду свободи самому вирішувати 

різні проблеми. Вміння вихованця самостійно вирішувати, діяти згідно з певною 

етичною нормою реалізується між двома центрами –змістом соціальної вимоги і 

суб’єктом, який мусить зайняти морально значущу, відповідальну й активну позицію 

щодо неї. 

Яким би духовно цінним не був зміст вимоги, він не може сам по собі спонукати 

дитину прийняти вільне рішення, оскільки завжди наштовхується на опір з боку 

самосвідомості вихованця. Саме від суб’єкта залежить, буде вимогу сприйнято чи ні. 

Важливо, в руслі якого ставлення – узгодженості чи конфронтації – до соціальної 

вимоги формується довільне рішення. 

В усвідомленні вихованцем власного «Я» важливим також є ставлення до себе як 

до активного суб'єкта, котрий живе за принципом: «Якщо не я, то хто ж?». Таке 

ставлення може сформуватися через сукупність відповідальних вчинків, ланцюг 

особистісних рішень. І саме рішення, над яким працює вихованець у певний момент, є 

важливою сходинкою до подібної моральної позиції в повсякденні. 

Інваріант 7 – культивування зворушливого виховного впливу внаслідок 

використання таких категорій, як совість, любов до інших, піклування про них, рівень 

усвідомлення свого «Я». Лише сильні почуття здатні духовно вдосконалити 

особистість. Виходячи з цього, культивують проникаюче, зворушливе виховання, що 



постає як виховання вищої людської духовності, ґрунтується на піднесених почуттях 

насолоди, натхнення, осяяння. 

Для цього створюють ситуації, які б актуалізували глибинні резерви душі, що в 

розміреному буденному житті виявляється зрідка. Дитину спонукають до вчинків, 

завдяки яким вона набуватиме стану піднесення, захоплення, переживатиме красу 

вчинку. Усе це передбачає формування в дитини ставлення до шляхетного вчинку як 

до сенсу свого життя. Осяяння через переживання надпочуттів може бути властивим і 

людині-егоїстові, прагматикові, і тоді вона теж поводитиметься благородно. 

 

5. Педагогічні умови використання методів виховання 

У процесі виховання не може бути стандартних ситуацій і стандартних підходів 

до використання способів виховного впливу. Адже педагогіка є насамперед 

мистецтвом. Тому слушною залишається думка А. Макаренка: «... ніякого засобу не 

можна розглядати відокремлено від системи. Ніякого засобу взагалі, хоч би який ви 

взяли, не можна визнати ні добрим, ні поганим, якщо ми розглядатимемо його окремо 

від інших засобів, від цілої системи, від цілого комплексу впливів». 

У використанні методів виховання не може бути конкретних рецептів. Треба 

вивчати закони психічних явищ, зіставляти власні дії з соціально-психологічними 

законами та обставинами. Дбаючи про оптимальний вибір методу, слід мати на увазі, 

що жоден з них не слід універсалізувати, а використовувати систему методів. Вибір 

конкретних методів має узгоджуватися із завданнями і змістом виховного заходу, 

конкретними умовами, в яких здійснюється виховний вплив, відповідати 

індивідуальним та віковим особливостям учнів, враховувати особливості учнівського 

колективу. 
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Завданнядля студентів 2 курсу 

(2 семестр) 

1. Розробитисценарій диспуту «Доцільність використання ідей А.С.Макаренка у 

формуванні дитячого колективув сучасних умовах». 

2. Законспектуйте психодіагностичні схеми самопізнання за книгою Жарикова Е., 

Крушельницкого Е. «Для тебя и о тебе». 

3. Охарактеризуйте основні типи акцентуації характеру (К. Леонгард, А. Лічко). 

Сформулюйте поради по вихованню учнів з певною акцентуацією характеру. 

4. Ознайомтесь з програмою вивчення класного колективу, з пакетом 

шкільних психодіагностичних методик. 

5. Соціометрія і методика її проведення. 

6. Методика ознайомлення батьків зі стилями сімейного виховання, їх впливом на 

формування особистості. 

7. Продіагностуйте свою схильність до певного виду трудової діяльності 

задопомогою Диференціально-діагностичного опитувальника «Я 

віддамперевагу» (ДДП), Професійно-діагностичного опитувальника (ПДО), 

Опитувальника професійної готовності (ППГ) та Опитувальника «Чи можете 

ви бути педагогом?» 

8. Законспектуйте мету, види та структурні компоненти (6 етапів) 

технологіїколективних творчих справ І.Іванова ( за книгою Іванова 

І.П. Методикакомунарского воспитания. Кн. для учителя.-М.:Просвещение, 

1990.-С.59-78). 

9. Розробити анкету для вивчення причин «відокремлення» деяких дітей від 

колективу класу (так званих «вигнанців»). 

10. Вивчити досвід роботи Павлиської середньої школи по створенню колективу 

(Сухомлинський В.О. “Серце віддаю дітям”). 

11. Ознайомтесь із методикою перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок, 

розробленою Ш. О. Амонашвілі й В. Ф. Шаталовим. Порівняйте її з існуючими 



видами і формами перевірки й оцінювання знань учнів. Укажіть позитивні і 

негативні сторони існуючих методик. 

12. Проаналізуйте сильні і слабкі сторони так званого “безоцінкового” типу 

навчання (Ш. О. Амонашвілі) 

13. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 3, 5, 

6, 7. 

14. Гуманістична виховна система В.О. Караковського. 

 

 

Тематика рефератів  

2 курс ІІ семестр 

1. Структура педагогічної діяльності й педагогічної майстерності. 

2. Мотиви спілкування. 

3. Етапи педагогічного спілкування. 

4. Педагогічне спілкування і його стилі. 

5. Гуманістична педагогіка. 

6. Виховання дитини в родині. 

7. Принципи морального батьківського виховання.  

8. Зарубіжні концепції виховання. Технократична педагогіка. 

9. Види педагогічної творчості. 

10. Акмеологічний підхід у вихованні. 

11. Методи педагогічного й психологічного впливу на особистість. 

12. Міжособистісні відносини в колективі. 

13. Класний керівник у школі, специфіка його роботи, основні функції й обов’язки.  

14. Структура й етапи формування навчального колективу. 

15. Позакласна й позашкільна виховна робота. 

16. Форма роботи й профілактика дітей «групи ризику». 

17. Теорії мобінгу в шкільному середовищі. 

18. Пріоритет позашкільної освіти – виховання особистості. 

19. Професійне самовизначення учнів старших класів в умовах профільного 

навчання. 

20. Виховання милосердя як психолого-педагогічна проблема. 

21. Формування готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі сім’янина. 

22. Виховання відповідальності в підлітків як педагогічна проблема. 

23. Сутність формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього 

навчального закладу. 

24.  Особливості старшого шкільного віку у вихованні гуманістичних цінностей. 

25.  Виховання культури гідності молодших підлітків. 

26.  Особливості виховання дітей з особливими потребами. 

27. Характеристика програми навчання з хортингу для дітей та молоді. 

28. Шляхи виховання статевої культури у старшокласників. 



29. Сутність та основні компоненти патріотизму старших підлітків. 

30.  Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

 

Контрольна робота зі спецкурсу 

Методика виховної роботи  

 

І варіант 

 

1. Робота класного керівника з батьками: завдання та функції. 

2. Групові форми роботи класного керівника з батьками 

3. «Ділова гра» як активна форма підвищення педагогічної культури батьків. 

4. Робота класного керівника з «важковиховуваними» учнями та їх батьками. 

5. Тести. 

 

 

ІІ варіант 

1. Основні форми роботи класного керівника з батьками учнів. 

2. Індивідуальні форми роботи класного керівника з батьками учнів. 

3. «Круглий стіл» як ефективна форма спільної діяльності класного керівника з 

батьками учнів. 

4. Робота класного керівника з «педагогічно занедбаними» учнями та їх 

батьками. 

5. Тести. 

 

 
ІІІ варіант 

1. Особистісно зорієнтовані виховні технології як джерело самоповаги 

особистості. Технологія створення «ситуації успіху». 

2. Успіх як психологічне явище. 

3. Технологія педагогічної підтримки. 

4. Тести. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Роттера. (Адаптація 

Бажина Е.Ф., Голинкіної С.А., Еткінда А.М.) 

В основу визначення РСК особистості покладено 2 думки. 

1. Люди відрізняються між собою тим, як і де вони локалізують контроль над 

значимими для себе подіями. Можливі два протилежні типи такої локалізації: 

екстернальний і інтернальний. В першому випадку, людина вважає, що події, які з нею 

відбуваються, є наслідком дії зовнішніх сил – випадку, долі, інших людей і т.д. В 

іншому випадку людина інтерпретує важливі події, як результат власної діяльності. 

Будь-кому з нас властива певна позиція на відрізку, що тягнеться від ексернальності 

до інтернальності. 

2. Локус контролю, характерний для індивіда, універсальний стосовно будь-яких 

подій і ситуацій, з якими йому доводиться стикатися. Один і той самий тип контролю 

характеризує поведінку даної особистості у випадку невдач в сфері досліджень, 

причому це рівною мірою стосується різних областей соціального життя. 

Інструкція: Вам буде запропоновано 44 твердження, що стосуються різних 

сторін життя і ставлення до них. 

Оцініть, будь ласка, ступінь своєї згоди чи незгоди з наведеними твердженнями 

за 6-бальною шкалою: 

повна незгода – 3-2-1 +1 + 3 повна згода 

Іншими словами, поставте проти кожного твердження один з 6-ти 

запропонованих балів з відповідним знаком «+» (згода) чи « –» (незгода). 

Будьте, будь ласка, уважні і відверті. Бажаємо успіху! 

 

Текст опитувальника. 

1. Просування по службі більше залежить від вдалого збігу обставин, ніж від 

здібностей і зусиль людини. 

2. Більшість розлучень виникає через те, що люди не бажають пристосуватися 

одне до одного. 

3. Хвороба – діло випадку, якщо маєш захворіти, то нічого не вдієш. 

4. Люди стають самотніми через те, що самі не виявляють інтересу й 

доброзичливості до оточуючих. 

5. Здійснення моїх бажань, часто залежить вад везіння. 



6. Немає сенсу докладати зусилля для того, щоб завоювати симпатію інших 

людей. 

7. Зовнішні обставини – батьки і благополуччя – впливають на сімейне щастя не 

менше, ніж стосунки подружжя. 

8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що зі мною відбувається. 

9. Як правило, керівництво виявляється більш ефективним, коли повністю 

контролює дії підлеглих, а не покладається на їхню самостійність і відповідальність. 

10. Мої оцінки вшколі часто залежали від випадкових обставин (наприклад, 

настрій вчителя), а не від моїх власних зусиль. 

11. Коли я будую плани, то я, в цілому, вірю, що зможу їх здійснити. 

12. Те, що багатьом людям здається удачею чи везінням, насправді є результатом 

довгих цілеспрямованих зусиль. 

13. Думаю, що правильний спосіб життя може більше допомогти здоров’ю, ніж 

лікарі і ліки. 

14. Якщо люди не підходять одне одному, то, як би вони не старалися, 

налагодити сімейне життя вони все одно не зможуть. 

15. Те добре, що я роблю, переважно, гідно оцінюється іншими. 

16. Діти виростають такими, якими їх виховують батьки. 

17. Думаю, що випадок чи доля не грають важливої ролі в моєму житті. 

18. Я стараюсь не планувати своє життя далеко наперед, тому що багато 

залежить від того, як складуться обставини. 

19. Мої оцінки в школі більше залежали від моїх зусиль і якості підготовки. 

20. В сімейних конфліктах я частіше відчуваю провину за собою, ніж за 

протилежною стороною. 

21. Життя більшості людей залежить від збігу обставин. 

22. Я надаю перевагу такому керівництву, при якому можна самостійно 

визначати, що і як робити. 

23. Думаю, що мій спосіб життя жодною мірою не є причиною моїх хвороб. 

24. Як правило, саме невдалий збіг обставин заважає людям добитися успіхів у 

своїй справі. 

25. Врешті-решт, за погане управління колективом відповідальні люди, які в 

ньому працюють. 



26. Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити в стосунках, які склалися в 

сім’ї. 

27. Якщо я дуже захочу, то зможу. 

28. На зростаюче покоління впливає так багато різних обставин, що зусилля 

батьків щодо їх виховання, часто видаються даремними. 

29. Те, що зі мною відбувається, є справою моїх власних рук. 

30. Важко буває зрозуміти, чому керівники діють так, а не інакше. 

31. Людина, що не змогла добитися успіху в своїй роботі, швидше всього не 

проявила достатньо зусиль. 

32. Я переважно можу добитися від членів моєї сім’ї того, що я хочу. 

33. В неприємностях і невдачах, що були в моєму житті, частіше були винні інші 

люди, ніж я сам. 

34. Дитину завжди можна вберегти від застуди. 

35. В складних обставинах я вважаю, що краще почекати, поки проблеми 

вирішаться самі собою. 

36. Успіх є результатом наполегливої праці і мало залежить від удачіабо везіння. 

37. Я відчуваю, що від мене більше, ніж від когось іншого, залежить щастя моєї 

сім’ї. 

38. Мені завжди було важко зрозуміти, чому я подобаюсь одним людям і не 

подобаюсь іншим. 

39. Я завжди вважаю за краще прийняти рішення і діяти самостійно, а не 

сподіватися на допомогу інших людей чи на долю. 

40. На жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними, не дивлячись на 

всі її зусилля. 

41. В сімейному житті бувають такі ситуації, які неможливо вирішити навіть при 

дуже сильному бажанні. 

42. Здібні люди, які не змогли реалізувати свої можливості, мають звинувачувати 

в цьому лише себе. 

43. Багато моїх успіхів стали можливими тільки завдяки допомозі інших людей. 

44. Багато невдач в моєму житті сталося від невміння, незнання чи ліні і мало що 

залежало від везіння чи невезіння. 

Ключ до методики. 



Результати по всьому тесту: 

Відповіді «так» на питання: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 

34, 36, 37, 39, 42, 43, 44. 

Відповіді «ні» на питання: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 

38, 40, 41. 

За такі відповіді по суб’єктивному контролю приписується по одному балу. 

Максимальне число балів, якідосліджуваний може набрати по рівню розвитку 

суб’єктивного контролю дорівнює 44. 

 

Діагностика загального рівня комунікабельності  

(за В. Ряховським) 

Відповідно до розвинутого вище уявлення про комунікативну компетентність 

особистості, пропонуємо тест для діагностики різноманітних її проявів. 

Інструкція. За кожну відповідь «так» нараховується 2 бали, «інколи» – 1 бал, 

«ні» – 0 балів. 

Опитувальник 

1. Ви готуєтеся до робочої зустрічі. Чи може це вивести вас із звичної колії? 

2. Чи не відкладаєте ви візит до лікаря аж доти, доки вже зовсім несила терпіти? 

3. Чи не викликає у вас невдоволення або збентеження доручення (у зв’язку із 

якоюсь нагодою) виступати перед публікою з доповіддю чи повідомленням? 

4. Ви маєте нагоду поїхати до міста, де ніколи ще не бували. Чи будете ви 

всіляко уникати цієї поїздки? 

5. Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з іншими? 

6. Чи дратує вас прохання незнайомої людини (показати дорогу, назвати час, 

відповісти на якесь запитання тощо)? 

7. Чи вірите ви в існування проблеми «батьків і дітей»іу те, що людям різних 

поколінь важко порозумітися? 

8. Чи не посоромитеся ви нагадати знайомому, що він забув повернути 50 

гривень, які ви позичили йому кілька місяців тому? 

9. У кафе вам подали недоброякісну страву. Чи змовчите ви, лише незадоволено 

відсунувши тарілку? 



10. У ситуації один-на-один з незнайомою людиною ви не розпочнете бесіду 

самі і вам не сподобається, якщо першою заговорить вона. Чи це так? 

11. Вас жахає будь-яка довга черга (у магазині, бібліотеці, касі кінотеатру тощо). 

Вам легше відмовитися від свого наміру, ніж встати у хвіст і нудитися в очікуванні? 

12. Чи боїтеся ви брати участь у залагодженні конфліктної ситуації? 

13. У вас є власні, суто індивідуальні критерії оцінювання творів літератури, 

мистецтва, культури, ніяких «чужих» думок з цього приводу ви не приймаєте. Це так? 

14. Почувши явно помилкову точку зору з добре відомого вам питання, ви, 

скоріше за все, промовчите? 

15. Чи викликає у вас невдоволення прохання знайомих допомогти розібратися в 

якійсь проблемі чи навчальній темі? 

16. Вам легше формулювати свою точку зору (думку, оцінку) у письмовій формі, 

ніж в усній? 

Обробка даних: Визначте загальну суму балів, яку ви набрали, відповідаючи на 

запитання тесту. 

Інтерпретація результатів. 

32 – 30 болів. Ви некомунікабельні, і це ваша біда, оскільки саме ви, передусім, 

страждаєте від цього. Однак і близьким людям нелегко. На вас важко покластися в 

справі, яка потребує групових зусиль. Намагайтеся бути більш комунікабельними, 

контролюйте себе. 

29 – 25 балів. Ви замкнуті, неговіркі, віддаєте перевагу самотності, і тому у вас, 

мабуть, мало друзів. Нова робота та необхідність нових контактів якщо і не 

призводять вас до паніки, то надовго виводять з рівноваги. Ви знаєте цю особливість 

свого характеру і часто буваєте незадоволені собою. Однак не обмежуйтеся лише цим, 

оскільки саме від вас залежить змінити ці особливості характеру. Хіба не буває так, що 

чимось захопившись, ви «несподівано» стаєте розкутими та комунікабельними? Варто 

лише постаратися. 

24 – 19 балів Ви певною мірою товариські, у знайомій обстановці почуваєте себе 

цілком упевнено. Нові проблеми вас не лякають, однак з новими людьми ви сходитеся 

обережно, неохоче берете участь у суперечках і диспутах. У ваших висловленнях 

часом занадто багато сарказму без усякої на те підстави. Усі ці недоліки у вашій владі.  



18 – 14 балів. У вас нормальна комунікабельність. Ви допитливі, охоче слухаєте 

цікавого співрозмовника, досить терплячі в спілкуванні з іншими, відстоюєте свою 

позицію без зайвої запальності. Без неприємних переживань йдете на зустріч з новими 

людьми. У той же час ви не любите гучних компаній, екстравагантних витівок та 

багатослів’я – усе це вас дратує. 

13 – 9 балів. Ви дуже товариські (часом, мабуть, навіть надміру), зацікавлені, 

говіркі, любите висловлюватися з різних питань, що, часом, дратує інших. Охоче 

знайомитеся з новими людьми, нікому не відмовляєте в проханнях, хоча не завжди 

можете їх виконати. Буває, що ви виходите з себе, однак швидко відходите. Чого вам 

бракує, так це посидючості, терпіння і відваги при зустрічі із серйозними проблемами. 

При бажанні, однак, ви зможете змусити себе не відступати. 

8 – 4 бали. Товариськість «б’є з вас ключем». Ви завжди в курсі всіх справ. 

Любите брати участь у дискусіях, хоча серйозні теми можуть викликати у вас нудьгу. 

Охоче висловлюєтесь, навіть якщо ваше уявлення про проблему більш ніж поверхове. 

Усюди почуваєте себе «в своїй тарілці». Беретеся за будь-яку справу, хоча далеко не 

завжди можете її успішно довести до завершення. З цієї причини люди ставляться до 

вас із деяким побоюванням і сумнівами. Задумайтеся над цим. 

З бали і менше. Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви балакучі, 

багатослівні, втручаєтеся в справи, що не мають до вас ніякого відношення, беретеся 

судити про проблеми, в яких зовсім некомпетентні. Через це ви часто буваєте 

причиною різного роду конфліктів. Вам необхідно зайнятися самовихованням! 

 

Ситуації вибору 

У міську школу до 6-Б класу прийшов навчатися хлопчик Ален, емігрант із 

Демократичної Республіки Конго: його мама українка розлучилася з татом 

африканцем. Учителька посадила його з українською дівчинкою Катериною. На 

перерві учениця попросила вчительку пересадити від неї чорношкірого учня.  

Які дії педагога ви вважаєте правильними: 

а) пересадити чорношкірого хлопчика від Катерини, а краще, взагалі – посадити 

самого; 

б) пересадити Катерину до іншого учня, а Алена залишити сидіти на цьому 

місці; 



в) віч-на-віч пояснити Катерині, що Ален – звичайний хлопчик, такий самий, як і 

вона, що він не заподіє їй шкоди, а навпаки – дуже хоче дружити з українськими 

дітьми. 

1. До магазину побутової хімії зайшли чорношкірі мама і донька, які 

розуміють українську мову. Вони обирали мило, шампунь, а поряд із ними стояла 

продавець-консультант і допомагала. До них підійшла бабуся, і промовила: «Навіщо 

їм митися, все одно будуть чорні?». Як відреагувати продавцю-консультанту на дану 

репліку: 

а) усміхнутися на невдалий жарт, і продовжити працювати; 

б) зробити вигляд, що нічого не почула; 

в) зробити зауваження жорстокій бабусі, захистивши покупців. 

2. В актовій залі відбувався урочистий захід. Коли зазвучав гімн, усі присутні 

піднялися, а Олеся сиділа непорушно. Вона чудово розуміла, що треба підвестися, 

коли лунає державний гімн, але навмисно продовжувала сидіти. Як би ви 

відреагували, якби знаходилися поруч із дівчинкою: 

а) штовхнув би ліктем дівчину, щоб негайно встала; 

б) звернувся б пошепки: «Олесю, підведися, лунає гімн!»; 

в) після заходу запитав у дівчинки, чим зумовлений такий протест, спробував би 

пояснити, що гімн – це святиня, і так не роблять справжні українці. 

3. У класі оголошено тиждень національної культури. Українські учні 

прийшли у вишиванках, пригощали одне одного варениками і пиріжками. Єврейський 

хлопчик Ліор пришов у кипі (єврейський чоловічий головний убір) та приніс мацу 

(єврейський хліб). Учні почали глузувати з однокласника, викинувши шматочки 

відкушеної маци. Хлопчик засмутився, йому стало ніяково. Які дії класного керівника, 

по-вашому, найбільш правильні у такій ситуації: 

а) викинути в смітник надкушений вареник на знак підтримки єврейського 

хлопчика; 

б) зробити зауваження українським учням у різкій формі; 

в) відкусити шматочок маци, і сказати, що дуже смачно і не калорійно, провести 

роз’яснювальну роботу з учнями про традиції єврейського народу. 

4. Азербайджанський хлопчик Айрат, учень 7 класу, попросив у 

однокласника мобільний телефон, щоб зателефонувати матері. Випадково телефон 



упав на підлогу, але не розбився. Як ви відреагуєте на таке, якщо ви – власник 

телефону: 

а) влаштую скандал і скажу в грубій формі все, що думаю про нього і його 

націю; 

б) пробачу, але більше не буду нічим ділитися з «такою роззявою»; 

в) скажу: «нічого страшного, з ким не буває?!»      

Оцінюємо отримані результати: а) – 1 бал, б) – 2 бали, в) – 3 бали. 

Підраховуємо загальну кількість балів: 

5 балів – ви досить категорична, негнучка, нетерпима до інших людина.  

Маючи таку позицію, ризикуєте залишитися самотнім! Розпочніть з 

обдумування такого вислову: «Всі люди різні – не кращі й не гірші, а просто різні». 

6-10 балів – характеризуєтесь як дещо відсторонена особистість із життєвим 

принципом «Моя хата – скраю, я нічого не знаю» або маєте велику витримку щодо 

поведінки, думок, традицій інших людей. По-перше, намагайтеся визначити межу 

вашої терпимості! По-друге, зважте, аби вас не називали надто байдужою людиною. 

11-15 балів – прийміть вітання! Ви – толерантна особистість, цінуєте людей, 

поважаєте їхні почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з 

вашими. Зберігайте «своє обличчя»!   

 

 

 

Графічна методика «Кактус» 

Мета: дослідження емоційно-особистісної сфери дитини. 

При проведенні діагностики випробуваному видається аркуш паперу форматом 

А4 і простий олівець. Можливий варіант з використанням кольорових олівців восьми 

«люшерівських» кольорів, тоді при інтерпретації враховуються відповідні показники 

тесту Люшера. 

Інструкція: «На аркуші паперу намалюй кактус – таким, яким ти його собі 

уявляєш». Питання та додаткові пояснення не допускаються. 

Обробка даних. 

При обробці результатів беруться до уваги дані, що відповідають усім графічним 

методам, а саме: 



 просторове положення 

 розмір малюнка 

 характеристика ліній 

 сила натиску на олівець 

Крім того, враховуються специфічні показники, характерні саме для даної 

методики: 

 характеристика «образу кактуса» (дикий, домашній, жіночний і т. д.) 

 характеристика манери малювання (промальований, схематичний тощо). 

 характеристика голок (розмір, розташування, кількість). 

Інтерпретація результатів: за результатами опрацьованих даних по малюнку 

можна діагностувати якості особистості випробуваної дитини. 

Агресивність – наявність голок, особливо їх велика кількість. Сильно стирчать, 

довгі, близько розташовані одна з одною голки відображають високу ступінь 

агресивності. 

Імпульсивність – уривчасті лінії, сильний натиск. 

Егоцентризм, прагнення до лідерства – великий малюнок, розташований у 

центрі аркуша. 

Невпевненість у собі, залежність – маленький малюнок, розташований внизу 

аркуша. 

Демонстративність, відкритість – наявність виступаючих відростків в кактусі, 

химерність форм. 

Скритність, обережність – розташування зигзагів по контуру або всередині 

кактуса. 

Оптимізм – зображення «радісних» кактусів, використання яскравих квітів у 

варіанті з кольоровими олівцями. 

Тривожність – переважання внутрішнього штрихування, переривчасті лінії, 

використання темних кольорів у варіанті з кольоровими олівцями. 

Жіночність – наявність м’яких ліній і форм, прикрас, кольорів. 

Экстравертованість – наявність на малюнку інших кактусів або квітів. 

Інтровертованість – на малюнку зображено тільки один кактус. 



Прагнення до домашнього захисту, почуття сімейної спільності – наявність 

квіткового горщика на малюнку, зображення домашнього кактуса. 

Відсутність прагнення до домашнього захисту, почуття самотності – 

зображення дикорослого, пустельного кактуса. 

Після завершення малюнка дитині в якості доповнення можна поставити 

питання, відповіді на які допоможуть уточнити інтерпретацію: 

 Цей кактус домашній чи дикий?  

 Цей кактус сильно колеться? Його можна помацати?  

 Кактусу подобається, коли за ним доглядають, поливають, підживлюють?  

 Кактус росте один або з якоюсь рослиною по сусідству? Якщо зростає з 

сусідом, то, яка це рослина?  

 Коли кактус підросте, то, як він зміниться (голки, обсяг, відростки)? 

 

Слон 

Проективна методика на виявлення агресивності 

Існують різні методи діагностики, що дозволяють оцінити фізичний, моральний, 

емоційний стан людини. Один з таких методів – дослідження людини за допомогою 

проективного тесту «Слон». 

Отже, дайте досліджуваному аркуш паперу і попросіть намалювати слона. 

Малюючи слона, авторфактично малює себе, свої проблеми і своє бачення життя. 

Якщо у слона добре промальовані вуха, очі, рот, кінчик хобота, словом, усе те. 

що пов’язано з органами чуття, значить, намалювала його людина досить чуйна до 

життя, яка вміє бачити і чути.Органи чуттів хоч і зображені, але зображено недбало, 

абияк промальований хобот. І дуже важлива деталь – на ногах слона немає нігтів. Це 

вірна ознака, що людина не акуратна, не охайна, не звертає особливої уваги на якість 

життя, не дуже уважна до деталей. 

Якщо ще й ноги промальовані недбало, це свідчення того, що людина 

інфантильна.Загальний обрис малюнка логічний, пропорційний, збігається із 

загальним виглядом реального слона. Значить, у того, хто малював, є почуття міри, він 

уміє комплексно підходити до життя, знає, що таке гармонія. 



Всі чотири ноги однакової довжини. Це означає, що людина стоїть в житті 

досить стійко, звикла сподіватися в основному тільки на себе і відчуває себе впевнено 

і стабільно.  

Якщо в слона округла голова, взагалі в самому малюнку багато округлостей. 

Округлість вказує на наявність енергій жіночого принципу – це м’якість, ніжність, 

доброта.  

Великі, задерті вгору бивні вказують на можливість і готовність постояти за 

себе. Якщо бивні хоч і промальовані, але маленькі і не задерті вгору – це свідчить про 

не агресивність того, хто малював. 

Прямо за головою, де у слона голова переходить у тулуб, бачимо виїмку Якщо 

вона вималювна, то це означає, що автор малюнка –чутлива людина, йому багато про 

що хотілося б забути в житті.  

Якщо хвіст і хобот опущені вниз, то це вказує на флегматичний темперамент. 

Але якщо разом із цим в малюнку є багато всіляких округлостей, можна припустити, 

що автор схильний до частої зміни настрою. 

Якщо вуха слона намальовані в спокійному стані, що важливо для висновку про 

врівноважений або неврівноважений характер, то слід звернути увагу на такі моменти: 

якщо у слона вуха підняті вгору – не виключено, що автор малюнка постійно 

стривожений, чекає від життя каверз і негараздів.  

Якщо ж слон намальований з піднятими вгору вухами, піднятими бивнями, 

витягнутим хвостом і задертим догори хоботом – людина характеризується зайвою 

нервозністю, агресивністю. Їїтреба заспокоїти, прищепити думку, що світ – це не 

завжди джунглі і навряд чи потрібно бути надмірно настороженим. 

Слони можуть бути абсолютно різними. Якщо ви задастеся метою поміркувати 

на цю тему, то пориньте у світ символів, що утворюють «слона».  

Досліджуючи малюнок з прикладною метою, виявляючи для цього емоційні 

властивості того, хто малював, риси його характеру, – ми можемо побачити, що слон 

може бути ніжним, може бути стійким в житті, а може бути незадоволеним, 

нетовариським, агресивним. 

 

 

 



Тест 

«Чивиявляєшти миролюбність» 

(за матеріалами О. Асмолова) 

Виявляти миролюбність – це означає розуміти одне одного, допомагати одне 

одному, ставитися з терпінням і повагою до людей, щоб разом будувати мирне 

майбутнє. Обери ту відповідь, яку ти вважаєш правильною, і порахуй, скільки 

виявилося букв «б». 

1. Для того, щоб не буловійни... 

а) Неможливонічогозробити, оскількивійнибудутьзавжди! 

б) Треба розуміти, чомувонивідбуваються. 

2. В університеті говорять про героїв, яківиявили мужність... 

а) Це тебе не цікавить. 

б) Тобіцікаводізнатися про цихгероїв.  

3. Типротистоїшнасиллю... 

а) Насиллям. 

б) Типриєднуєшся до інших людей, щобсказати «НІ». 

4. Один товариш тебе зрадив... 

а) Тимстишйому. 

б) Тинамагаєшсяпорозумітися з ним. 

5. Коли говорять про дітей, якіпостраждаличерезвійни... 

а) Ти про цепочув і забув. 

б) Тишукаєшможливість для того, щобвиявити з ними солідарність.  

6. Ти незгодний з кимось... 

а) Ти недаєшйомуможливостіговорити. 

б) Ти все-таки слухаєшйого. 

7. На практичному занятті тивжевідповів... 

а) Тобіхочетьсявідповідатище. 

б) Ти надаєш можливість іншим відповісти.  

8. Тобіпропонуютьлистуватися з яким-небудьіноземцем... 

а) Ти невідчуваєшані потреби листуватися, ані потреби ділитися думками і 

мріями. 

б) Тихочешлистуватися, щобподілитися з ним своїми думками й мріями. 



Відповіді: 

Якщоу тебе одні «б»: Прекрасно! Типроявляєшвисокийрівень миролюбності. Ти 

–громадянинсвіту, відповідальний і солідарний,активнийдіяч. Поясни своїмдрузям, як 

тобіцевдається. 

Якщо ж у тебе від 3 до 7 «б»: Так! Ти недуже миролюбний. 

Тизанадтопрагнешнав’язатисвоїідеї, але не проявляєшдопитливість і у тебе гарнауява. 

Використовуйціякості для боротьби з агресивністю і ворожістю! 

Якщоу тебе менше 3-х «б»: Тизовсім не миролюбний! 

Хочаякбитибувналаштованийбільшоптимістично і тобіподобалосьдиспутувати, 

тимігби стати значнощасливішим! Спробуйдокластищетрішкизусиль! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проективна методика «Будиночок для Ельфа» 

на довіру 

Інструкція. Перед вами шматочок лісового пейзажу і маленький ельф, який 

шукає будиночок. Ваше завдання дуже просте – намалюйте йому будиночок! 

 

Ключ до тесту, інтерпретація. Перш за все подивіться, де саме ви намалювали 

будиночок для ельфа. Вибір місця дуже важливий, він показує, як ви ставитеся до 

людей, довіряєте ви їм або ні.  

Якщо ви намалювали будиночок на гілці дерева, на кшталт шпаківні, то це 

говорить про вашу відкритість до світу, по натурі своїй ви оптиміст і щиро вірите в те, 

що хороших людей в світі значно більше, ніж поганих.  

Якщо ваш будиночок висить на гілці, як гамак або авоська, то це показує вашу 

готовність йти на контакт, вашу віру в порядність людей. При цьому ваш рівень довіри 

реалістичний, обгрунтований, ваш принцип: «довіра – річ хороша, але без обережності 

не обійтися». 

Якщо ви намалювалидля ельфа будиночок всередині гриба, це говорить про 

вашу обережність і розсудливість, ви ніколи не купитеся ні на яку авантюру, у вас є 



справжні друзі, перевірені часом і спільними випробуваннями. Якщо в будиночку є 

віконця, то це говорить про те, що ви не проти спілкування з людьми. Чим віконець 

більше, тим з більшою готовністю ви заводите нових друзів. 

Будиночок біля річки вказує на вашу романтичність. Ви схильні помічати в 

людях їхні позитивні якості, вірите у все найкраще і світле і це прекрасно, але у 

вашому житті буде менше розчарувань якщо ви дасте іншим право на помилку.  

Якщо ви зобразили будиночок у траві, то можна припустити, що ви практична і 

впевнена в собі людина і знаєте, чого вам чекати від життя. Ви вмієте долати труднощі 

і не боїтеся жити. 

Якщо ви намалювали ельфові землянку, влаштувавши будиночок у пагорбі, 

можливо, вас колись обманули, зрадили або образили, і відтоді ви мало довіряєте 

людям. Однак, якщо вхід у землянку досить широкий і присутні вікна, то це означає, 

що ви вже на шляху до душевного зцілення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест К. Томаса «Стратегія поведінки в конфліктній ситуації» 

(адаптований Н. Грішиною) 

Науковці виділяють п’ять способів регулювання конфліктів, позначені 

відповідно до двох основоположних вимірювань (кооперація і напористість): 

1. Змагання (конкуренція) – прагнення будь-якою ціноюдосягти своїх інтересів. 

2. Пристосування – принесення в жертву власних інтересів заради іншого. 

3. Компроміс – угода на основі взаємних поступок; пропозиція варіанту, що 

знімає існуючу суперечність. 

4. Уникнення –відсутність прагнення до кооперації і відсутність тенденції до 

досягнення власної мети. 

5. Співпраця – учасники ситуації приходять до альтернативи, що повністю 

задовольняє інтереси обох сторін. 

У опитувальнику по виявленню типових форм поведінки К. Томас описує кожен 

з п’яти перерахованих можливих варіантів 12 думками про поведінку індивіда в 

конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони згруповані в 30 пар, в кожній з яких 

респонденту пропонується вибрати ту думку, яка є найбільш типовою для 

характеристики його поведінки. 

Відповіді на питання заносяться в бланк. 

Інструкція: Перед вами ряд тверджень, які допоможуть визначити деякі 

особливості вашої поведінки. Тут не може бути відповідей «правильних» або 

«помилкових». Люди різні, і кожен може висловити свою думку. 

Є два варіанти, А і В, з яких ви повинні вибрати один, більшою мірою 

відповідний вашим поглядам, вашій думці про себе. У бланку для відповідей поставте 

виразний хрестик відповідно одному з варіантів (А або В) для кожного затвердження. 

Відповідати треба якомогашвидше. 

Текст опитувальника 

1. А. Деколи я надаю можливість іншим узяти насебе відповідальність щодо 

рішення суперечливого питання.  

В. Замість того, щоб обговорювати, в чому ми розходимося, я прагну звернути 

увагу на те, з чим ми обидва згодні. 

2. А. Я прагну знайти компромісне рішення. 



В. Я намагаюся улагодити справу з урахуванням всіх інтересів іншого і моїх 

власних. 

3.А. Зазвичай, я наполегливо прагну добитися свого. 

В. Я прагну заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші стосунки. 

4. А. Я прагну знайти компромісне рішення. 

В. Деколи я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої 

людини. 

5.А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я весь час стараюся знайти підтримку у 

іншого.  

В. Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості. 

6.А. Я намагаюся уникнути неприємностей для себе.  

В. Я прагну добитися свого. 

7. А. Я прагну відкласти рішення спірного питання, щоб із часом вирішити його 

остаточно.  

В. Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися іншого. 

8. А. Зазвичай, я наполегливо прагну добитися свого. 

В. Я насамперед прагну ясно визначити те, в чому полягають всі інтереси, що 

торкнулися моєї ситуації. 

9. А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності.  

В. Я докладаю зусилля, щоб добитися свого. 

10. А. Я твердо прагну досягти свого. 

В. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

11.А. Спочатку я прагну чітко визначити, в чому полягають всі порушені спірні 

питання.  

В. Я прагну заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші відносини. 

12. А. Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати спори.  

В. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він теж 

йде назустріч мені. 

13. А. Я пропоную середню позицію. 

В. Я наполягаю, щоб було зроблено. 

14. А. Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю пройого погляди.  

В. Я намагаюся показати іншому логічні переваги моїх поглядів. 



15.А. Я прагну заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші стосунки.  

В. Я прагну зробити так, щоб уникнути напруженості. 

16. А. Я прагну не зачепити відчуттів іншого. 

В. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 

17. А. Зазвичай, я наполегливо прагну добитися свого. 

В. Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості. 

18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, дам йому можливість наполягти на 

своєму.  

В. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він 

також йде мені назустріч. 

19. А. Спочатку я прагну ясно визначити те, в чому полягають всі порушені 

питання і інтереси.  

В. Я прагну відкласти рішення спірного питання з тим, щоб з часом вирішити 

його остаточно. 

20. А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.  

В. Я прагну знайти якнайкраще поєднання вигод і втрат для обох сторін. 

21. А. Ведучи переговори, я прагну бути уважним добажань іншого.  

В. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми і їх сумісного рішення. 

22.А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

позицією і точкою зору іншої людини.  

В. Я відстоюю свої бажання. 

23. А. Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.  

В. Деколи я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за рішення 

спірного питання. 

24.А. Якщо позиція іншого здається мені дуже важливою, я постараюся піти 

назустріч його бажанням.  

В. Я прагну переконати іншого прийти до компромісу. 

25. А. Я намагаюся показати іншому логічні переваги моїх поглядів.  

В. Ведучи переговори, я прагну бути уважним до бажань іншого. 

26. А. Я пропоную середню позицію. 

В. Я майже завжди стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас. 

27. А. Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечку.  



В. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на 

своєму. 

28. А. Зазвичай, я наполегливо прагну добитися свого. 

В. Улагоджуючи ситуацію, я, зазвичай, прагну знайти підтримку в іншого. 

29. А. Я пропоную середню позицію. 

В. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через певні розбіжності у поглядах. 

30. А. Я прагну не зачепити почуттів іншого. 

В. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми спільно з іншою 

людиною могли добитися успіху. 

Бланк опитувальника 
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Ключ до опитувальника 

1. Суперництво: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 

2. Співпраця: 2В, 5А, 8В, ПА, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В,  

3. Компроміс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

4. Уникнення: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 



5. Пристосування: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А. 

Обробка результатів 

У ключі кожна відповідь А або В дає уявлення про кількісний вираз: 

суперництва, співпраці, компромісу, уникнення і пристосування. Якщо відповідь 

збігається з вказаною в ключі, привласнюється значення 1, якщо не збігається, то 

привласнюється значення 0. Кількість балів, набраних індивідом за кожною шкалою, 

дає уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм поведінки 

в конфліктних ситуаціях.  

 

Тест Т. Лірі  

«Взаємини в малих групах» 

Дана методика розроблена Т. Лірі(1954 р.) і призначена для дослідженняуявлень 

суб’єкта про себе й ідеальне«Я», а також для вивчення взаємовідносин в малих групах. 

З її допомогою виявляється переважаючий тип відносин до людей в самооцінці та 

взаємооцінці. При цьому виділяється два чинники: домінування-підпорядкування і 

дружелюбність-агресивність (ворожість). 

Саме ці фактори визначають загальне враження про людину в процесі 

міжособистісного сприйняття. 

В залежності від відповідних показників виділяються ряд орієнтацій – типів 

ставлення до оточуючих. Робляться висновки про вираженості типу, про ступінь 

адаптованості поведінки – ступеню відповідності (невідповідності) між цілями і 

досягнутими в процесі діяльності результатами. Дуже велика неадаптивність 

поведінки (при аналізі результатів, що виділяється червоним кольором) може свідчити 

про невротичні відхилення, дисгармонію у сфері прийняття рішень або бути 

результатом будь-яких екстремальних ситуацій. 

Методика може використовуватися як для самооцінки, так і для оцінки 

спостережуваної поведінки людей («збоку»). В останньому випадку випробуваний 

відповідає на питання, як би за іншу людину, грунтуючись на своєму уявленні про неї. 

Підсумовуючи результати такого тестування різних членів групи (наприклад, 

трудового колективу), можна скласти узагальнений «уявний» портрет будь-якого її 

члена, наприклад, лідера. І робити висновки про ставлення до нього інших членів 

групи. 



Теоретичні основи 

Методика створена Т. Лірі, Р. Лефоржем, Р. Сазеком у 1954 р. і призначена для 

дослідження уявлень суб’єкта про себе та його ідеальний образ«Я», а також для 

вивчення взаємовідносин у малих групах. За допомогою даної методики виявляється 

переважаючий тип відносин до людей в 

самооцінці та взаємооцінці. 

При дослідженні міжособистісних 

відносин найчастіше виділяються два чинники: 

домінування-підпорядкування і дружелюбність-

агресивність. Саме ці фактори визначають 

загальне враження про людину в процесі 

міжособистісного сприйняття. Вони названі 

М. Аргайлом в числі головних компонентів при 

аналізі стилю міжособистісної поведінки і за 

змістом можуть бути співвіднесені з двома з трьох головних осей семантичного 

диференціала Ч. Осгуда: оцінка і сила. У багаторічному дослідженні, проведеному 

американськими психологами під керівництвом Б. Бейлза, поведінка члена групи 

оцінюється за двома змінними, аналіз яких здійснюється в тривимірному просторі, 

утвореному трьома осями: домінування-підпорядкування, дружелюбність-

агресивність, емоційність-аналітичність. 

Для представлення основних соціальних орієнтацій Т. Лірі розробив умовну 

схему у вигляді кола, розділеного на сектори. У цьому колі по горизонтальній і 

вертикальній осях позначені чотири орієнтації: домінування-підпорядкування, 

дружелюбність-ворожість. У свою чергу ці сектори розділені на вісім – відповідно 

більш приватних відносин. Для ще тоншого опису круг ділять на 16 секторів, але 

частіше використовуються октанти, певним чином орієнтовані щодо двох головних 

осей. 

Схема Т. Лірі заснована на припущенні, що чим ближче виявляються результати 

випробовуваного до центру кола, тим сильнішим є взаємозв’язок цих двох змінних. 

Сума балів кожної орієнтації переводиться в індекс, де домінують вертикальна 

(домінування-підпорядкування) і горизонтальна (дружелюбність-ворожість) осі. 

http://psychologis.com.ua/PA8FVmnDUl_1367029208.PNG


Відстань отриманих показників від центру кола вказує на адаптивність або 

екстремальність інтерперсональної поведінки. 

Опитувальник містить 128 оціночних суджень, з яких в кожному з 8 типів 

відносин утворюються 16 пунктів, упорядкованих по висхідній інтенсивності. 

Методика побудована так, що судження, спрямовані на з’ясування якого-небудь типу 

відносин, розташовані не підряд, а особливим чином: вони групуються по 4 і 

повторюються через рівну кількість визначень. При обробці підраховується кількість 

відносин кожного типу. 

Т. Лірі пропонував використовувати методику для оцінки за спостережуваною 

поведінкою людей, тобто поведінки в оцінці оточуючих («збоку»), для самооцінки, 

оцінки близьких людей, для опису ідеального «Я». Згідно з цими рівнями діагностики 

змінюється інструкція для відповіді. Різні напрями діагностики дозволяють визначити 

тип особистості, а також зіставляти дані за окремими аспектами. Наприклад, 

«соціальне «Я», «реальне «Я», «мої партнери» і т. д. 

Процедура проведення 

Інструкція 

Вам будуть представлені судження, що стосуються характеру людини, його 

взаємин з оточуючими людьми. Уважно прочитайте кожне судження і оцініть, чи 

відповідає вона Вашому уявленню про себе. 

Поставте на бланку відповідей знак «+» напроти номерів тих визначень, які 

відповідають Вашому уявленню про себе, і знак « – »напроти номерів тих тверджень, 

які не відповідають Вашому уявленню про себе. Намагайтеся бути щирим. Якщо 

немає повної впевненості, знак « + » не ставте. 

Після оцінювання свого реального «Я», знову прочитайте всі судження і 

відмітьте ті з них, які відповідають Вашому уявленню про те, яким Вам, на Вашу 

думку, слід було б бути в ідеалі. 

Якщо необхідно оцінити особистість когось іншого, то дається додаткова 

інструкція: таким же чином, як і в перших двох варіантах, дайте оцінку особистості 

Вашого керівника (колеги, підлеглого: 1. «Мій керівник, такий, який він є насправді»; 

2. «Мій ідеал керівника»). 

Методика може бути представлена респонденту або списком (за алфавітом або у 

випадковому порядку), або на окремих картках. Йому пропонується вказати ті 



твердження, які відповідають його уявленню про себе, відносяться до іншої людини 

або його ідеалу. 

Обробка результатів 

На першому етапі обробки даних проводиться підрахунок балів за кожною 

октантою за допомогою ключа до опитувальника. 

Ключ 

Авторитарний: 1 - 4, 33 - 36, 65 - 68, 97 - 100. 

Егоїстичний: 5 - 8, 37 - 40, 69 - 72, 101 - 104. 

Агресивний: 9 - 12, 41 - 44, 73 - 76, 105 - 108. 

Підозрілий: 13 - 16, 45 - 48, 77 - 80, 109 - 112. 

Підпорядковується: 17 - 20, 49 - 52, 81 - 84, 113 - 116. 

Залежний: 21 - 24, 53 - 56, 85 - 88, 117 - 120. 

Доброзичливий: 25 - 28, 57 - 60, 89 - 92, 121 - 124. 

Альтруїстичний: 29 - 32, 61 - 64, 93 - 96, 125 - 128. 

На другому етапі отримані бали переносяться на діаграму, при цьому відстань 

від центру круга відповідає числу балів по даній октанті (мінімальне значення – 0, а 

максимальне – 16). Кінці таких векторів з’єднуються і утворюють профіль, що 

відображає уявлення про особистість цієї людини. Окреслений простір 

заштриховується. Для кожного речення будується 

окрема діаграма, на якій воно характеризується за 

вираженості ознак кожної октанти. 

Психограма 

 

На третьому етапі за допомогою формул 

визначаються показники по двом основним 

параметрам «Домінування» і «Дружелюбність»: 

Домінування = (I - V) + 0,7 х (VIII + II - IV - VI) 

Дружелюбність= (VII - III) + 0,7 х (VIII - II - IV + VI) 

Таким чином, система балів з 16 міжособистісними змінними перетворюється в 

два цифрові індекси, які характеризують уявлення суб’єкта за зазначеними 

параметрами. 

http://psychologis.com.ua/Test_Liri_Psihogramma.JPG


У результаті проводиться аналіз особистісного профілю – визначаються типи 

ставлення до оточуючих. 

Інтерпретація результатів 

Підрахунок балів ведеться окремо для кожної оцінюваної особистості. 

Показником порушення відносин з певною особою є різниця між уявленнями людини 

про себе і бажанийним образ в якості партнера по спілкуванню. 

Максимальна оцінка рівня – 16 балів, але вона розділена на чотири ступені 

вираженості відносини: 

0-4 бали – низька: 

адаптивна поведінка 5-8 балів – помірна: 

9-12 балів – висока: екстремальна поведінка 

13-16 балів – екстремальна: патологічна поведінка 

Позитивне значення результату, отриманого за формулою «домінування», 

свідчить про виражене прагнення людини до лідерства у спілкуванні, до домінування. 

Негативне значення вказує на тенденцію до підпорядкування, відмови від 

відповідальності й позиції лідерства. 

Позитивний результат за формулою «дружелюбність» є показником прагнення 

особистості до встановлення доброзичливих відносин і співпраці з оточуючими. 

Негативний результат вказує на прояв агресивно-конкурентної позиції, що 

перешкоджає співпраці та успішній спільній діяльності. Кількісні результати є 

показниками ступеня вираженості цих характеристик. 

Найбільш заштриховані на профілі октантивідповідають переважаючим стилям 

міжособистісних відносин даного індивіда. Характеристики, що не виходять за межі 8 

балів, властиві гармонійним особистостям. Показники, що перевищують 8 балів, 

свідчать про акцентуації властивостей, що виявляються даними октанти. Бали, що 

досягають рівня 14 – 16, свідчать про труднощі соціальної адаптації. Низькі показники 

за всіма октантами (0 – 3 бали) можуть бути результатом скритності і невідвертості 

випробуваного. Якщо в психограмі немає октантів, заштрихованих вище 4-х балів, то 

дані сумнівні в плані їх достовірності: ситуація діагностики не прихилила 

досліджуваного до відвертості. 



Перші чотири типи міжособистісних відносин (октанти 1 – 4) характеризуються 

тенденцією до лідерства і домінування, незалежністю думки, готовністю відстоювати 

власну точку зору в конфлікті. Інші чотири октанти (5 – 8) – відображають 

переважання конформних установок, невпевненість у собі, піддатливість думці 

оточуючих, схильність до компромісів. 

В цілому інтерпретація даних повинна орієнтуватися на переважання одних 

показників над іншими і в меншій мірі – на абсолютні величини. В нормі, зазвичай, не 

спостерігаються значні розбіжності між «Я» актуальним і ідеальним. Помірна 

розбіжність може розглядатися як необхідна умова самовдосконалення. 

Незадоволеність собою частіше спостерігається у осіб із заниженою 

самооцінкою (5,6,7 октанти), а також у осіб, що знаходяться в ситуації тривалого 

конфлікту (4 октант). Переважання одночасно 1 і 5 октанта властиво особам з 

проблемою хворобливого самолюбства, авторитарності, 4 і 8 – конфлікт між 

прагненням до визнання групою і ворожістю, тобто проблема пригніченої ворожості, 3 

і 7 – боротьба мотивів самоствердження і афіліації, 2 і 6 – проблема незалежності-

подкорюваності, що виникає в складній службовій або іншій ситуації, що змушує 

коритися всупереч внутрішньому протесту. 

Особи, у яких виявляються домінантні, агресивні і незалежні риси поведінки, 

значно рідше виявляють невдоволення своїм характером і міжособистісними 

стосунками, проте і у них може виявлятися тенденція до вдосконалення свого стилю 

міжособистісної взаємодії з оточенням. При цьому зростання показників того чи 

іншого октанта визначить напрям, за яким самостійно рухається особистість в цілях 

самовдосконалення, ступінь усвідомлення наявних проблем, наявність 

внутріособистісних ресурсів. 

Типи міжособистісних стосунків 

I. Авторитарний 

13 – 16 – диктаторський, владний, деспотичний характер, тип сильної 

особистості, яка лідирує у всіх видах групової діяльності. Всіх наставляє, повчає, у 

всьому прагне покладатися на свою думку, не вміє приймати поради інших. 

Навколишні відзначають цю владність, але визнають її. 

7 – 12 – домінантний, енергійний, компетентний, авторитетний лідер, успішний 

у справах, любить давати поради, вимагає до себе поваги.  



0 – 8 - упевнена в собі людина, але не обов’язково лідер, завзятий і 

наполегливий. 

II. Егоїстичний 

13 – 16 – прагне бути над усіма, але одночасно в стороні від усіх, самозакоханий, 

розважливий, незалежний, себелюбний. Труднощі перекладає на оточуючих, сам 

відноситься до них відчужено, хвалькуватий, самовдоволений, зарозумілий. 

0 – 12 – егоїстичні риси, орієнтація на себе, схильність до суперництва. 

III. Агресивний 

13 – 16 – жорсткий і ворожий по відношенню до оточуючих, різкий, жорсткий, 

агресивність може доходити до асоціальної поведінки. 

9 – 12 – вимогливий, прямолінійний, відвертий, строгий і різкий в оцінці інших, 

непримиренний, схильний у всьому звинувачувати оточуючих, глузливий, іронічний, 

дратівливий. 

0 – 8 – впертий, завзятий, наполегливий і енергійний. 

IV. Підозрілий 

13 – 16 – відчужений по відношенню до ворожого і злісному світу, підозрілий, 

образливий, схильний до сумніву в усьому, злопам’ятний, постійно на всіх 

скаржиться, всім незадоволений (шизоїдний тип характеру). 

9 – 12 – критичний, нетовариський, відчуває труднощі у інтерперсональних 

контактах через невпевненість в собі, підозрілість і страху поганого ставлення, 

замкнутий, скептичний, розчарований в людях, потайний, свій негативізм проявляє у 

вербальній агресії. 

0 – 8 – критичний по відношенню до всіх соціальних явищ і оточуючих людей. 

V. Підпорядковується 

13 – 16 – покірний, схильний до самоприниження, слабовольний, схильний 

поступатися всім і в усьому, завжди ставить себе на останнє місце і засуджує себе, 

приписує собі провину, пасивний, прагне знайти опору в кому-небудь більш 

сильному. 

9 – 12-сором’язливий, лагідний, легко ніяковіє, схильний підкорятися 

сильнішому без урахування ситуації. 

0–8–скромний, боязкий, поступливий, емоційно стриманий, здатний 

підкорятися, не має власної думки, слухняно і чесно виконує свої обов’язки. 



VI. Залежний 

13–16–різко невпевнений у собі, має нав’язливі страхи, побоювання, 

тривожиться з будь-якого приводу, тому залежний від інших, від чужої думки.  

9–12–слухняний, боязливий, безпорадний, не вміє проявити опір, щиро вважає, 

що інші завжди праві. 

0–8–конформный, м’який, очікує допомоги і порад, довірливий, схильний до 

захоплення оточуючими, ввічливий. 

VII. Доброзичливий 

9–16–доброзичливий і люб’язний з усіма, орієнтований на прийняття і соціальне 

схвалення, прагне задовольнити вимоги всіх, «бути хорошим» для всіх без урахування 

ситуації, прагне до цілей мікрогруп, має розвинені механізми витіснення і 

придушення, емоційно лабільний (істероїдний тип характеру). 

0 – 8 – схильний до співробітництва, кооперації, гнучкий і компромісний при 

вирішенні проблем і в конфліктних ситуаціях, прагне бути у згоді з думкою 

оточуючих, свідомо конформний, слідує умовностям, правилам і принципам 

«хорошого тону» у відносинах з людьми, ініціативний ентузіаст у досягненні цілей 

групи, прагне допомагати, відчувати себе в центрі уваги, заслужити визнання і любов, 

товариський, проявляє теплоту і дружелюбність у відносинах. 

VIII. Альтруїстичний 

9 – 16 – гіпервідповідальний, завжди приносить у жертву свої інтереси, прагне 

допомогти і співчувати всім, нав’язливий у своїй допомозі і занадто активний по 

відношенню до оточуючих, приймає на себе відповідальність за інших (може бути 

тільки зовнішня «маска», що приховує особистість протилежного типу). 

0 – 8 – відповідальний по відношенню до людей, делікатний, м’який, добрий, 

емоційне ставлення до людей проявляє у співчутті, симпатії, турботі, ніжності, вміє 

підбадьорити і заспокоїти оточуючих, безкорисливий і чуйний. 

Перші чотири типи міжособистісних відносин – 1, 2, 3 і 4 – характеризуються 

переважанням неконформних тенденцій і схильністю до диз’юнктивних (конфліктних) 

проявів (3, 4), більшою незалежністю думки, завзятістю у відстоюванні власної точки 

зору, тенденцією до лідерства і домінування (1, 2). 



Інші чотири октанти – 5, 6, 7, 8 – представляють протилежну картину: 

переважання конформних установок, конгруентність у контактах з оточуючими (7, 8), 

невпевненість у собі, піддатливість думці оточуючих, схильність до компромісів (5, 6). 

Текст опитувальника 

Інструкція: Вам пропонується список характеристик. Слід уважно прочитати 

кожну і вирішити, чи відповідає вона вашому уявленню про себе. Якщо відповідає, то 

позначте її у протоколі хрестиком, якщо не відповідає – нічого не ставте. Якщо немає 

повної впевненості, хрестик не ставте. Намагайтеся бути щирими. 

1. Інші думають про нього прихильно 

2. Справляє враження на оточуючих 

3. Уміє розпоряджатися, наказувати 

4. Уміє наполягти на своєму 

5. Володіє почуттям гідності 

6. Незалежний 

7. Здатний сам подбати про себе 

8. Може проявляти байдужість 

9. Здатний бути суворим 

10. Строгий, але справедливий 

11. Може бути щирим 

12. Критичний до інших 

13. Любить поплакатися 

14. Часто сумний 

15. Здатний проявляти недовіру 

16. Часто розчаровується 

17. Здатний бути критичним до себе 

18. Здатний визнати свою неправоту 

19. Охоче підкоряється 

20. Поступливий 

21. Вдячний 

22. Захоплюється, схильний до наслідування 

23. Поважний 

24. Шукає схвалення 



25. Здатний до співпраці, взаємодопомоги 

26. Прагне ужитися з іншими 

27. Приязний, доброзичливий 

28. Уважний, ласкавий 

29. Делікатний 

30. Підбадьорюючий 

31. Чуйний на заклики про допомогу 

32. Безкорисливий 

33. Здатний викликати захоплення 

34. Користується в інших повагою 

35. Володіє талантом керівника 

36. Любить відповідальність 

37. Впевнений у собі 

38. Самовпевнений, напористий 

39. Діловий, практичний 

40. Любить змагатися 

41. Стійкий, наполегливий, де треба 

42. Невблаганний, але неупереджений 

43. Дратівливий 

44. Відкритий, прямолінійний 

45. Не терпить, щоб ним командували 

46. Скептичний 

47. На нього важко справити враження 

48. Образливий, делікатний 

49. Легко бентежиться 

50. Невпевнений у собі 

51. Поступливий 

52. Скромний 

53. Часто вдається до допомоги інших 

54. Дуже шанує авторитети 

55. Охоче приймає поради 

56. Довірливий і прагне радувати інших 



57. Завжди люб’язний в обходженні 

58. Дорожить думкою оточуючих 

59. Товариський 

60. Добросердечний 

61. Добрий, вселяє впевненість 

62. Ніжний, м’якосердий 

63. Любить піклуватися про інших 

64. Безкорисливий, щедрий 

65. Любить давати поради 

66. Справляє враження значного людини 

67.  Хизується 

68. Владний 

69. Хвалькуватий 

70. Гордовитий і самовдоволений 

71. Думає тільки про себе 

72. Хитрий, розважливий 

73. Нетерпимий до помилок інших 

74. Корисливий 

75. Відвертий 

76. Часто недружелюбний 

77. Озлоблений 

78. Скаржник 

79. Ревнивий 

80. Довго пам’ятає свої образи 

81. Самоїд 

82. Сором’язливий 

83. Безініціативний 

84. Лагідний 

85. Залежний, несамостійний 

86. Любить підкорятися 

87. Надає іншим право приймати рішення 

88. Легко потрапляє в халепу 



89. Легко піддається впливу друзів 

90. Готовий довіритися будь-кому 

91. Схильний допомагати всім без розбору 

92. Всім симпатизує 

93. Прощає всім і все 

94. Переповнений надмірним співчуттям 

95. Великодушний, терпимий до недоліків 

96. Прагне протегувати 

97. Прагне до успіху 

98. Чекає захоплення від кожного 

99. Розпоряджається іншими 

100. Деспотичний 

101. Сноб, судить про людей лише за рангом і достатку 

102. Марнославний 

103. Егоїстичний 

104. Холодний, черствий 

105. Уїдливий, глузливий 

106. Злий, жорстокий 

107. Часто гнівливий 

108. Байдужий 

109. Злопам’ятний 

110. Пройнятий духом протиріччя 

111. Впертий 

112. Недовірливий, підозрілий 

113. Боязкий 

114. Сором’язливий 

115. Відрізняється надмірною готовністю підкорятися 

116. М’якотілий 

117. Майже ніколи нікому не заперечує 

118. Нав’язливий 

119. Любить, щоб його опікали 

120. Надмірно довірливий 



121. Прагне знайти прихильність кожного 

122. З усіма погоджується 

123. Завжди доброзичливий 

124. Любить всіх 

125. Дуже поблажливий до оточуючих 

126. Намагається утішити кожного 

127. Піклується про інших на шкоду собі 

128. Псує людей надмірною добротою. 

 

Медитація «Пошук безпечного місця» 

1. Не використовуйте у своїй роботі чужий текст, а візьміть його за основу і 

перепишіть «під себе», використовуючи свої слова і свої звороти, можливо, й власні 

переживання. 

2. При можливості, включіть в текст медитації метафори учасників. 

3. Для досягнення більш глибокого трансу, голос має бути низьким, виходити з 

живота, а не з грудей. 

Повтори фраз і словосполучень не будуть помилкою.  

Інструкція:  

Влаштуйтеся зручніше, так зручно, як хочеться вам, щоб ця зручність стала для 

вас легкою і приємною, із своєрідним почуттям свободи. Щоб було зручно вашій 

спині, рукам, ногам, шиї, щоб було зручно голові. У когось очі закриті, а у когось 

відкриті. Якщо вашим очам захочеться, вони можуть легко і вільно закриватися, так, 

щоб внутрішнім поглядом ви могли бачити також добре, як бачите зазвичай, як бачите 

кожен день, кожну хвилину. 

Прямуючи за цим внутрішнім поглядом, ви можете відправитися в приємну 

подорож, в той час як частка вас буде знати, що ви перебуваєте тут, знати положення 

ваших рук, ваших ніг. Інша частинка вас, разом із вашими думками, може відлетіти 

далеко-далеко, в далекий світ, а може, в далекий куточок природи. І мій голос буде 

супроводжувати вас у цій подорожі, і всі навколишні звуки ви зможете перетворити в 

те, що захочете.  

І коли людину запитати про те, де їй було б приємно відпочити і розслабитися, 

можна дізнатися для себе щось важливе і потрібне: хтось хоче відпочити на березі 



річки, хтось хоче бути маленькою, хтось – бути великим. А комусь хочеться 

опинитися в лісі, на лісовій галявині, де можна подивитися вгору, де стовбури дерев 

зводять свої гілочки і листячко все ближче до неба, показуючи їх сонцю. Де вітерець 

шурхотить, де співають пташки, де ласкаво пригрівають сонячні промінчики, які 

пробиваються крізь листя, крізь дерева. Тут омріяна прохолода, яка навіть влітку 

дарує легкість і відчуття свободи. 

А може, комусь приходять думки про південний морський берег, де можна 

лягти, розкинути руки, відчуваючи тепло піску, який гріє, який торкається шкіри 

крихітними піщинками. І в той же час пригадується спекотне сонце, і самотні 

хмаринки, і запах моря, який приносить вітер, разом із запахом водоростей, криками 

чайок, і кожен може знайти для себе таке місце.   

Це може бути місце, де ви звикли відпочивати, але може бути зовсім незвичайне 

і навіть несподіване для вас місце. Ви навіть можете здивуватися, що ваші думки 

привели вас саме сюди, можливо, для чогось важливого, а може, для того, щоб дати 

вам можливість і час відпочити так, щоб ви зуміли насолодитися красою цього місця, 

затишком і якимось особливим спокоєм, внутрішньою гармонією. І може, бачачи це 

місце, чуючи звуки, які тут лунають, шум вітру, шурхіт трави, спів птахів, відчуваючи 

якусь особливу тишу, яка огортає вас, проникаючи глибоко, народжуючи всередині 

незвичайні відчуття, розумієте, що є якась внутрішня спорідненість, глибокий 

внутрішній зв’язок із цим місцем, коли починають розчинятися якісь непотрібні межі, 

і коли можна спокійно відчувати себе частинкою цього місця і радіти тому, що місце 

приймає вас як частинку себе, охоплюючи, обіймаючи, несучи кудись. 

І вам може здаватися, що час залишився десь далеко позаду, що настає те, що 

називається вічністю, що називається спокоєм, затишком. І навіть десь у глибині себе 

ви відчуваєте, як цей неземний спокій сягає найглибших глибин, і разом з ним входить 

щось ще. Може бути саме те, чого чекала і шукала якась внутрішня частинка вас, те, 

що було потрібно саме вам, те, чому саме зараз прийшов час знайти своє місце, 

зайняти його, зайняти по-праву. І можна дозволити проникати далі і далі цьому , так 

глибоко, як глибоко ви готові йти зараз. І може бути це буде відбуватися саме собою. І 

у вас є час для себе, для того, для того, щоб це тривало навіть тоді, коли ви дізнаєтеся, 

що вам потрібно повертатися назад. Це може відбуватися саме по собі, навіть тоді, 

коли можливо, ви забудете про це, коли прийде час відкрити очі, прийде час 



розмовляти одне з одним. Тому що якась глибока частинка вас буде пам’ятати про те, 

що є те саме місце, той куточок природи, в якому, ви знайшли частинку себе. 

І коли вам захочеться, ви зможете згадувати про нього, подорожувати туди, 

навіть не згадуючи. Важливо, щоб десь у глибині вашої душі було таке бажання, і 

зараз у вас є час для себе, для того щоб ще раз насолодитися цим місцем, можливо, для 

того, щоб сказати до побачення перед тим, як ви повернетеся сюди. І тоді, відчуваючи 

своє тіло бадьорим, оновленим, з відчуттям легкості і свободи, ви можете повернутися 

сюди і відкрити очі. Відкрити очі, спостерігати, дивуватися, захоплюватися тими 

знаннями, тими здібностями, тим новим, а може, й знайомим, що ви знову відкриєте, 

або побачите в собі. 

Вправа «Групова картинка» 

метою якої є усвідомлення стереотипів поведінки різноманітних груп. 

Процедура проведення. Група поділяється на мікрогрупи з 3-4 осіб. Кожна 

мікрогрупа обирає яку-небудь національність, народ, етнічну групу та придумує, як її 

зобразити так, щоб решта учасників змогли відгадати, що це за національність. При 

зображенні можна використовувати міміку, жести, вигуки, але не можна 

використовувати слова. Після підготовки мікрогрупи показують свою пантоміму всій 

групі. Група відгадує, який народ зображує ця підгрупа. 
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1. Запропонуйте добірку народних прислів’їв і приказок (не менше 10-ти), у яких 

відображено мету, завдання і методи виховання в українських родинах.  

 

2. Переглянути художній фільм «Странные взрослые» (1974 г.) для обговорення 

на занятті. 

 

3. «Ефект Пігмаліона» в педагогічній діяльності. 

4. «Закон зворотного зв’язку» в педагогічній діяльності. 

5. Рефлексивно-експліцитий метод у вихованні особистості. 

6. Основні засади Вальдорфської педагогіки. 

7. Розвивальне середовище за М. Монтессорі. 

8. Традиції виховання народів світу. 

9. Тест Ассингера «Агресивність». 

10. Тест Томаса «Стратегія поведінки в конфліктній ситуації». 

11. Тест портретних виборів «Сонді». 

12. Переглянути фільм «Свет в океане» Великобританія для аналізу в групі 

13. Підготувати дискусію на основі всесвітньо відомих експериментів: «Сутність 

Стенфордського експерименту Філіпа Зімбардо», «Трикутник Карпмана». 

Знайти аналогію між даним експериментом і взаємодією в родині, між 

вихователем і дошкільником та в інших міжособистісних стосунках. 

14. Нормативно-правові документи про охорону дитинства. 

15. Переглянути художній фільм «Сотворившая чудо» (1962). 

16. Сприймання себе та інших дітьми з психоневрозом. 

17. Відчуття болю дітьми з аутоагресією. 

18. Пізнавальна активність, допитливість дітей із вадами мовлення. 

19. Режим дня для дітей із різними типами темпераменту. 

20. Подивитися фільм «Мачеха» (1973 р). для обговорення в групі. 

21. Біогенетична і соціогенетична концепція розвитку особистості. 

22. Психологічні механізми та основні етапи соціалізації особистості. 

23. Рушійні сили розвитку особистості. 

24. «Моє педагогічне кредо», твір-роздум  

25. «Три стільця Діснея» (можливість творчого підходу). 

26. Розробити проект пам’ятки для батьків на тему: «Дитина – дзеркало сім’ї». 

27. Знайти і провести для себе ( за вибором) проективні методики: «Три дерева», 

«Малюнок людини», «Автопортрет», «Дім. Дерево. Людина», «Людина під 

дощем», «Три бажання».    

28. Продіагностуйте свою схильність до певного виду трудової діяльності 

задопомогою Диференціально-діагностичного опитувальника «Я 

віддамперевагу» (ДДП), Професійно-діагностичного опитувальника (ПДО), 

Опитувальника професійної готовності (ППГ) та Опитувальника «Чи можете 



ви бути педагогом?» 

29. Гуманістична виховна система В.О. Караковського. 

30. Проаналізуйте сильні і слабкі сторони так званого «безоцінкового» типу 

навчання (Ш. О. Амонашвілі) 
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СЛОВНИК 

ВИХОВАНІСТЬ – якісна характеристика рівня освіти й виховання людини. 

Відбиває високу освіченість, моральну досконалість і етичність поведінки. 

Комплексна властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем 

сформованості в неї суспільно значущих якостей, що відображують всебічність її 

розвитку.  

ВИХОВАННЯ –1) у широкому соціальному змісті – передача накопиченого 

старшим поколінням досвіду (знань, умінь, способів мислення, духовної спадщини 

людства) – наступним (молодшим); 2) у вузькому соціальному змісті – спрямований 

вплив на людину з боку суспільних інститутів з метою формування в неї певних знань, 

поглядів і переконань, моральних цінностей, політичної орієнтації, підготовки до 

життя; 3) у широкому педагогічному змісті – спеціально організований процес, 

спрямований на формування певних якостей особистості, процес керування її 

розвитком, що проходить через взаємодію вихователя й вихованця; 4) у вузькому 

педагогічному змісті – процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення 

конкретних виховних завдань.  

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

здійснення формування певних рис особистості вихованців, з урахуванням конкретних 

умов функціонування (вік учнів, регіон та ін.) та характеризує безпосереднє 

планування, організацію та проведення тих чи інших виховних заходів у конкретному 

навчальному закладі, класі.  

ВИХОВНА СИСТЕМА – сукупність таких взаємозалежних компонентів, як 

виховні цілі; люди, які їх реалізують в процесі цілеспрямованої діяльності; відносини, 

що виникають між учасниками; освоєне середовище й управлінська діяльність щодо 

забезпечення життєздатності. Спосіб (уклад) життя учнівського колективу, усі сторони 

(компоненти) якого відповідають певній меті та забезпечують у процесі свого 

функціонування досягнення заданого результату – визначення рис (меж) розвитку й 

моральних якостей особистості.  

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 94 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.  

ГУМАНІЗМ (людяний, людський) – 1) історично змінювана система поглядів, 

що визнає цінність людини як особистості, її право на волю, щастя, розвиток і прояв 

своїх здібностей, яка вважає благо людини критерієм оцінки соціальних інститутів, а 

принципи рівності, справедливості, людяності бажаною нормою відносин між 

людьми; 2) світогляд, основними принципами якого є любов до людей, повага до 

людської гідності, турбота про благо людей; 3) сукупність поглядів, що виражають 

повагу до гідності й прав людини, її цінності як особистості, турботу про благо людей, 

їхній всебічний розвиток, створення сприятливих для людини умов громадського 

життя.  

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА – неадаптована поведінка, що простежується в 

дитячому й підлітковому віці й така, що характеризується стійким порушенням 

відповідних для даного віку норм, соціальних правил, а також прав інших людей.  

ДІАГНОСТИКА – загальний спосіб одержання випереджальної інформації про 

досліджуваний об’єкт або процес.  

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВНА – організована взаємодія школярів з навколишнім 

світом, формування соціально-ціннісного ставлення до його об'єктів. Діяльність 

здобуває виховний характер у випадку якщо: а) суб'єктом діяльності є сама дитина; б) 

діяльність значуща для кожного індивіда й має особистісний сенс; в) школяр має 

можливість вільного вибору діяльності. 

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

виховного впливу; система наукових, духовних і професійних знань, навичок і вмінь, а 

також норм і правил поведінки, оволодіння якими забезпечує формування гармонійно 



розвинутої, суспільно активної особистості – громадянина України, прилучення його 

до загальнолюдських, національних і професійних цінностей, набуття ним 

світоглядних, моральноетичних рис, розвиток індивідуальності й підготовки до 

повноцінної духовної й професійної діяльності.  

ІННОВАЦІЯ – нововведення, новизна, зміна, відновлення, створення й введення 

чогось нового, використання вже відомого в інших цілях. 

ІННОВАЦІЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ – цілеспрямований 

процес введення нового в мету, зміст, форми й методинавчання й виховання, в 

організацію спільної діяльності вчителів і учнів.  

КЕЙС - це ситуаційне завдання й інформація, необхідна для її вирішення, що 

розміщена у спеціальній папці (конверті).  

КЕЙС-МЕТОД (casestudy) – методу ситуаційного аналіз – полягає у тому, що 

тим, хто навчається, пропонується осмислити реальну професійну ситуацію, опис якої 

водночас відображає не тільки якусь практичну проблему, а й актуалізує певний 

комплекс знань, які необхідно засвоїти з метою її розв’язання. Основне у викладеній 

проблемі те, що вона не має однозначних рішень.  

КЛАСНА ГОДИНА – спеціально організована ціннісно-орієнтовна спільна 

діяльність вчителів та учнів, що сприяє формуванню у школярів системи правильних 

відносин до оточуючого середовища: до людини, суспільства, праці, мистецтва, 

природи, самого себе.  

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК – педагогічний працівник, який здійснює педагогічну 

діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного 

навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення 

позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-

виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і 

виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.  

КОЛЕКТИВ (учнів) – 1) група вихованців, об’єднаних загальними, що має 

суспільно вартісний зміст, цілями й спільною діяльністю, організованою задля її 

досягнення; 2) група вихованців високого рівня розвитку, об’єднана суспільно 

корисною метою, що має ефективні органи самоврядування, у якій визначальними є 

відносини відповідальної залежності, тобто статус кожного вихованця залежить від 

його внеску в спільну справу.  



КОЛЕКТИВНА ТВОРЧА СПРАВА (КТС) – засіб організації життя дітей і 

дорослих, основний виховний засіб (інструмент) комунарської методики. КТС – 

соціальна діяльність дитячої групи, спрямована на створення нового продукту 

(творчого продукту). В її основі лежать такі принципи: соціально корисна 

спрямованість діяльності дітей і їхніх наставників, співробітництво дітей і дорослих, 

багаторолевий характер діяльності, творчість. Організація КТС передбачає шість 

стадій (І.П. Іванов): перша стадія – попередня робота; друга стадія – колективне 

планування; третя стадія – колективна підготовка справи; четверта стадія – 

проведення КТС, підведення підсумків підготовки; п’ята стадія – колективне 

підведення підсумків; шоста стадія – найближча післядія КТС.  

КОМУНАРСЬКА МЕТОДИКА – методика організації спільної діяльності 

дорослих і дітей, за якою всі члени колективу беруть участь у плануванні й аналізі цієї 

діяльності, що має характер колективної творчості й спрямованна користь і радість 

далеким і близьким людям.  

КУЛЬТУРА – 1) специфічний спосіб людської організації й розвитку людської 

життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної й духовної праці, у системі 

соціальних норм і установок, у духовних цінностях, у сукупності відносин людей до 

природи, між собою й до самих себе; 2) історично певний щабель розвитку 

суспільства й людини, виражений (опредмечений) у результатах матеріальної й 

духовної діяльності людей, у створюваному ними «другому середовищі»; 3) 

сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які 

відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини та 

виражаються в результатах практичної діяльності; 4) рівень освіченості, вихованості 

людей, а також рівень оволодіння якою-небудь галуззю знань або діяльності. 

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.  



МЕТОД ПРОЕКТІВ – сукупність прийомів, операцій задля оволодіння певною 

галуззю практичного або теоретичного знання, тією чи іншою діяльністю. Це шлях 

пізнання, спосіб організації процесу пізнання, спосіб досягнення дидактичної мети 

через детальну розробку проблеми (технологію), що повинна завершитися цілком 

реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим чи іншим способом  

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ – це шляхи, способи впливу вихователя на свідомість, 

волю, почуття, поведінку вихованців з метою досягнення в них 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 ннавчання певному навчальному предмету. як вчення про методи виховання. 

МОНІТОРИНГ (у педагогіці) – 1) спостереження за навчальновиховним 

процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату або 

попередньому припущенню; 2) спеціально організоване постійне спостереження, 

контроль за станом функціонування певних освітніх процесів з метою оцінювання 

їхньої ефективності і якості; 3) система цілеспрямованої діяльності педагогів щодо 

збору, зберігання, систематизації, узагальнення й використання для проектування й 

корекції інформації про стан і тенденції навчально-виховної роботи; 4) постійне 

відстеження певного процесу в освіті з метою виявлення його відповідності бажаному 

результату або початковим припущенням. Елементами моніторингу в освіті є форми 

поточної, проміжної й підсумкової атестації, складання графіків і звітів, проведення 

педагогічних рад, консиліумів і ін. 

МОРАЛЬНІСТЬ – система внутрішніх правил людини, в основі яких лежать 

гуманістичні цінності, що визначають її поведінку й ставлення до себе й інших людей.  

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД – один з найважливіших психологопедагогічних 

принципів, що припускає урахування своєрідності індивідуальності особистості у 

вихованні школяра. Це система відносин, у якій кожний учень відчуває себе як 

особистість, почуває увагу педагога; одночасно школяр розуміє, що вони із учителем 

рівні у своєму світі почуттів і переживань (вони обоє почувають радість, біль, любов і 

ін.). 



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА – складова частина навчально-виховної роботи школи, 

одна з форм організації дозвілля учнів, проведення соціальнопедагогічної роботи з 

ними.  

ПРИЙОМ ВИХОВАННЯ – частина загального методу, віддалений вплив, 

конкретне поліпшення, необхідне для ефективнішого використання того або іншого 

методу.  

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ – комплекс психологопедагогічних, 

медичних і організаційних заходів щодо надання учням допомоги у виборі професії. 

Професійна орієнтація містить у собі професійну освіту, професійну консультацію, 

професійну діагностику, професійний відбір і професійну адаптацію.  

ТЕХНОЛОГІЯ (ПЕДАГОГІЧНА) – 1) своєрідна конкретизація методики, проект 

певної педагогічної системи, реалізованої на практиці; змістовна техніка реалізації 

навчально-виховного процесу, що реалізує науково-обґрунтований проект навчально-

виховного процесу й є більш високим рівнем ефективності, гарантованого результату, 

ніж традиційні методики навчання й виховання; 2) закономірна педагогічна діяльність, 

що реалізує науково-обґрунтований проектнавчально-виховного процесу й є більш 

високим рівнем ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні 

методики навчання й виховання; 3) сукупність знань і способів оптимального відбору 

змісту, вибору засобів і методів певного виду діяльності (освітньої, виховної, наукової, 

управлінської), які забезпечують цілеспрямований рух від мети до результату; 4) 

науково-обґрунтована педагогічна (дидактична) система, що гарантує досягнення 

певної навчальної мети через чітко певну послідовність дій, спроектованих на 

розв’язання проміжних цілей і заздалегідь визначений кінцевий результат; 5) 

продумана у всіх деталях модель спільної навчальної й педагогічної діяльності з 

проектування, організації й проведення навчального процесу. Сутність педагогічної 

технології полягає в тому, щоб, спираючись на постійний зворотний зв’язок, 

гарантувати досягнення чітко поставлених цілей виховання й навчання.  

ТРАДИЦІЯ (передача) – 1) стійкий і значущий компонент культури, що 

передається від попередніх поколінь наступним у формі поведінки; 2) елемент 

соціальної й культурної спадщини, виявляється у вигляді усталених, 

стереотипізованих норм поведінки, звичаїв, обрядів, свят, морально-етичних елементів 

тощо. Важливе значення у вихованні дітей мають родинні та шкільні традиції.  



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

режим, тренування; процес одержання навичок і вмінь у якійнебудь галузіі 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. 

 


