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ЗМІСТ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА» 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності. 

2. Навчальна  програма дисципліни. 

3. Робоча навчальна програма дисципліни. 

4. Програма практичної підготовки. 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів. 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо 

(презентації). 

7. Конспект лекцій з дисципліни.  

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

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт, тестові 

контрольні роботи (які завантажені на освітній простір).  

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять.  

10. Завдання на курсові та дипломні проекти.  

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети, тести для 

підсумкового контролю (що завантажені на освітній простір).  

13. Методичні рекомендації та розробки викладача. 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів.  

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання. 

16. Інші матеріали. 
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Анотація 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Методика роботи в дитячих 

оздоровчих таборах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої галузі 

«Педагогіка», «Психологія». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка (загальна та історія педагогіки, дошкільна)», 

«Психологія (загальна та вікова, дитяча, педагогічна)». 

Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти навичок і вмінь 

використання засобів, форм та методів виховання дітей різних вікових груп.  

 Ключові слова: табори, оздоровлення, молодший шкільний вік. 
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ВСТУП 

 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методика роботи в дитячих 

оздоровчих таборах»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої галузі 

«Педагогіка», «Психологія». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка (загальна та теорія виховання)», 

«Психологія (загальна та вікова, дитяча, педагогічна)». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: формування у здобувачів вищої освіти навичок і вмінь використання 

засобів, форм та методів виховання в різновікових групах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити майбутніх 

педагогів зі специфікою реалізації принципу наступності у навчально-виховній роботі 

закладів дошкільної і початкової освіти для подальшого використання у навчанні і 

вихованні дітей дошкільного віку і молодших школярів; вивчення методів прийомів і 

засобів виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах (ДОТ); ознайомлення з основними 

формам заходів за різними напрямками виховання. 

Програмні результати навчання:   
ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з 

дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання 

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних 

понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями 

розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів 

діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і 

вихованні дітей раннього і дошкільного віку 

ПР-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. 

Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в 

умовах закладу дошкільної освіти. 

ПР-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей 

його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-

педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю.  

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

Інтегральна компетентність (ІНК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти з розвитку, навчання і 

виховання дітей раннього і дошкільного віку, що передбачає застосовування загальних 

психолого-педагогічних теорій і фахових методик дошкільної освіти, та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

І. Загальнопредметні: 
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Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення 

Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно булувати усну та письмову мову 

Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності 

Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, володіти високою 

мотивацією до виконання професійної діяльності 

 

ІІ.Фахові: 

Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до всихологічних особливостей дітей, сприяти 

полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу 

Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний 

потенціал полікультурного середовища, поєлнувати традиційну культуру з 

культурами інших народів 

Здатнітсь володіти методиками діагностики власних особистнісних рис, 

досліджувати причини міжособистісних конфліктів, досконало володіти 

методикою ранжування цінностей 

Здатність враховувати в процесі здійснення навчально-виховної діяльнсоті 

особливих дітей і педагогічних працівників, особливо тих, які потребують 

допомоги та захисту 

Здатність до проведення ділових ігор, культурного дозвілля, національних свят, 

фольклорних дійств 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ECTS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Особливості організації виховного процесу в літньому дитячому 

оздоровчому таборі. 

Тема 2. Особливості виховної роботи с дітьми молодшого шкільного віку. 

Тема 3. Організація виховної роботи з підлітками. 

Тема 4. Особливості виховної роботи в ДОТ з дітьми старшого шкільного віку. 

Тема 5. Педагогічні основи періодів зміни в оздоровчому таборі. 

Тема 6. Методика організації ігрової діяльності в ДОТ. 

Тема 7. Визначні дати літнього календаря та методичні рекомендації щодо їх 

святкування.  

Тема 8. Методика планування роботи в ДОТ. 

Тема 9. Календарний план роботи на табірну зміну. 

Тема 10. Особистий план вожатого. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2008. – 

138, – Серія “Настільна книга”. 

2. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: навч. Посібник/Є.І. Коваленко, А.І. 

Конончук, М. Пінчук. – К.: ІЗМН, 1997 – 280 с. 

Допоміжна 

1. Енин А.В. КВН вокруг нас. – Воронеж, 2002. 

2. Енин А.В. Палитра урока. – Вып. 1. – Воронеж, 1995. 

3. Енин А.В., Киреченков Г.А. Играй с нами! – Воронеж, 1994. 

4. Игры быстрого приготовления. – Вып. 2,5/Сост. А.В.Енин. – Воронеж, 2001.  
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5. І навчати, і відпочивати, і безпека літнього відпочинку ( методичні рекомендації для 

працівників оздоровчих таборів, вчителіва, вихователів, організаторів виховної 

роботи)Семінович А.М. 

6. Каникулы круглый год. – Вып. 3,4/Сост. А.В.Енин. – Воронеж, 1999. 

7. Конкурс вожатської майстерності : [методичні рекомендації] / [Н. П. Пихтіна, В. М. 

Солова, Н. І. Яковець] ; за ред. Н. І. Яковець.- Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи 

Гоголя, 2006.- 34с. 

8. Кузнєцова И.,  Попова С. Не всё о лете”. – Вып. 1. – Воронеж, 2002. 

9. Кузнєцова И., Симонов В. Педагогика Солнца, Воронеж 2001. 

10. Лаппо В.В., Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах – навчальний 

посібник. Вид. «НАІР» Івано-Франківськ, 2012. – 299с. 

11. О, счастливчик! – Вып. 1-5/Сост. А.В. Енин. – Воронеж, 1999. 

12. Позакласний час. – 2010. - № 2-3. 

13. Програма навчальної дисципліни "Методика виховної роботи в літніх оздоровчих 

таборах" (за вимогами кредитно-модульної системи) / [укл. Дубровська Л.О., Солова 

В.М., Шевчук М.О.]. – Ніжин, 2007. – 20 с. 

14. Рухливі ігри в літньому таборі та на пришкільному майданчику \\ Все для вчителя. - 

Червень. – 2004. - № 18. 

 

  
Інформаційні ресурси 

1. http://osvita.org.ua  – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, 

вищі навчальні заклади України  

2. http://school.kiev.ua/ - портал, присвячений проблемам впровадження нових 

технологій в галузі початкової, середньої освіти України (Інформатика, підручники, 

матеріали, застосування комп’ютерів на уроках  математики, іноземної мови, деяка 

інформація з Міністерства освіти та науки України, олімпіади, періодика)  

3. http://edu.ukrsat.com/   – методичні розробки, навчальні програми, бібліотеки, 

олімпіади. 

4. http://iitzo.gov.ua/index.html - офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій . 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, мультимедійні 

презентації, тестування, контрольні роботи. 
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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика роботи в 

дитячих оздоровчих таборах» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною 

програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання освітньої галузі 

«Педагогіка», «Психологія». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка (загальна та історія педагогіки, дошкільна)», 

«Психологія (загальна та вікова, дитяча, педагогічна)». 

Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти навичок і вмінь 

використання засобів, форм та методів виховання дітей різних вікових груп.  

 Ключові слова: табори, оздоровлення, молодший шкільний вік. 

 

Abstract 
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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 

 Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 10 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента 

– 6 

Ступінь: 

бакалавра 

10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

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 – 60 год. – аудиторні 

заняття, 120 год. – самостійна робота (33% / 67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти навичок і вмінь використання 

засобів, форм та методів виховання в різновікових групах. 

Завдання курсу ознайомити майбутніх педагогів зі специфікою реалізації 

принципу наступності у навчально-виховній роботі закладів дошкільної і початкової 

освіти для подальшого використання у навчанні і вихованні дітей дошкільного віку і 

молодших школярів; вивчення методів прийомів і засобів виховної роботи в дитячих 

оздоровчих таборах (ДОТ); ознайомлення з основними формам заходів за різними 

напрямками виховання. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Педагогіка (загальна та історія 

педагогіки, дошкільна)», «Психологія (загальна та вікова, дитяча, педагогічна)». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:   
ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з 

дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання 

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних 

понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями 

розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів 

діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і 

вихованні дітей раннього і дошкільного віку 

ПР-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. 

Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в 

умовах закладу дошкільної освіти. 

ПР-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей 

його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-

педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

 

1. Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

Інтегральна компетентність (ІНК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти з розвитку, навчання і 

виховання дітей раннього і дошкільного віку, що передбачає застосовування загальних 

психолого-педагогічних теорій і фахових методик дошкільної освіти, та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

І. Загальнопредметні: 
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК -2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 
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розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК -3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК -4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК -5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК -6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК -7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК -8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК -9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ.Фахові: 

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-10. Вміння складати Індивідуальну програму розвитку та необхідні для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами документи, бути знайомими з 

універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та 

застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Особливості організації виховного процесу в літньому дитячому 

оздоровчому таборі. 

Тема 2. Особливості виховної роботи с дітьми молодшого шкільного віку. 

Тема 3. Організація виховної роботи з підлітками. 

Тема 4. Особливості виховної роботи в ДОТ з дітьми старшого шкільного віку. 

Тема 5. Педагогічні основи періодів зміни в оздоровчому таборі. 

Тема 6. Методика організації ігрової діяльності в ДОТ. 

Тема 7. Визначні дати літнього календаря та методичні рекомендації щодо їх 

святкування.  

Тема 8. Методика планування роботи в ДОТ. 

Тема 9. Календарний план роботи на табірну зміну. 

Тема 10. Особистий план вожатого. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Специфіка виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах. 

Тема 1. Особливості організації виховного процесу в літньому дитячому 

оздоровчому таборі. 

Тема 2. Особливості виховної роботи с дітьми молодшого шкільного віку. 

Тема 3. Організація виховної роботи з підлітками. 

Тема 4. Особливості виховної роботи в ДОТ з дітьми старшого шкільного віку. 

Кредит 2. Віковий підхід організації виховного процесу в літніх оздоровчих таборах. 

Тема 5. Педагогічні основи періодів зміни в оздоровчому таборі. 

Тема 6. Методика організації ігрової діяльності в ДОТ. 

Тема 7. Визначні дати літнього календаря та методичні рекомендації щодо їх 

святкування.  

Кредит 3. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. 

Тема 8. Методика планування роботи в ДОТ. 

Тема 9. Календарний план роботи на табірну зміну. 

Тема 10. Особистий план вожатого. 

3. Структура навчальної дисципліни 
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Денна форма навчання  

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п ла

б 

і

н

д 

ср 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Специфіка виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах. 

Тема 1 Особливості організації виховного процесу в літньому 

дитячому оздоровчому таборі. 

10 2 2   6 

Тема 2. Особливості виховної роботи с дітьми молодшого 

шкільного віку. 

10 - 2   8 

Тема 3. Організація виховної роботи з підлітками. 10 2 2   6 

Всього за кредит 1 30 4 6   20 

Кредит 2. Віковий підхід організації виховного процесу в літніх оздоровчих таборах. 

Тема 4. Особливості виховної роботи в ДОТ з дітьми старшого 

шкільного віку. 

10 2 2   6 

Тема 5. Педагогічні основи періодів зміни в оздоровчому таборі. 10 2 2   6 

Тема 6. Методика організації ігрової діяльності в ДОТ. 10 - 2   8 

Всього за кредит 2 30 4 6   20 

Кредит 3. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. 

Тема 7. Визначні дати літнього календаря та методичні 

рекомендації щодо їх святкування. 

6 2 2   2 

Тема 8. Методика планування роботи в ДОТ. 8 - 2   6 

Тема 9. Календарний план роботи на табірну зміну. 8 2 2   4 

Тема 10. Особистий план вожатого. 8 - 2   6 

Всього за кредит 3 30 4 8   18 

Усього годин: 90 10 20 0 0 60 

 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання  
№ 

 

Назва теми Кількіст

ь 

годин 

Кредит 1. Специфіка виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах. 

1. Тема 1. Особливості організації виховного процесу в літньому дитячому 

оздоровчому таборі. 

2 

2.  Тема 3. Організація виховної роботи з підлітками. 2 

Кредит 2.  

3. Тема 4. Особливості виховної роботи в ДОТ з дітьми старшого шкільного 

віку. 

2 

4.  Тема 5. Педагогічні основи періодів зміни в оздоровчому таборі. 2 

Кредит 3. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. 

5 Тема 7. Визначні дати літнього календаря та методичні рекомендації 2 
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щодо їх святкування. 

6 Тема 9. Календарний план роботи на табірну зміну. 2 

Разом:  10 

 

 

5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Специфіка організації виховного процесу в ДОТ. 2 

2.  Особливості виховної роботи с дітьми молодшого 

шкільного віку. 

2 

3.  Організація виховної роботи з підлітками. 2 

4.  Особливості виховної роботи в ДОТ з дітьми старшого 

шкільного віку. 

2 

5.  Педагогічні основи періодів зміни в ДОТ. 2 

6.  Проведення організаційного періоду та планування 

табірної зміни. 

2 

7.  Методика організація „вогника знайомств”. 2 

8.  Методика організації танцювальних конкурсів. 2 

9.  Методика організації малих Олімпійських ігор. 2 

10.  Методика організації та проведення КВВ. 2 

Разом: 20 

 
6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Методика організації ігрової діяльності в ДОТ. 2 

2.  Дібрати 20 рухливих ігор для дітей різних вікових груп. 2 

3.  Підготувати конспект організаційного збору і загоні. 2 

4.  Методика організація „вогника знайомств”. 2 

5.  Методика організації танцювальних конкурсів. 2 

6.  Методика організації малих Олімпійських ігор. 2 

7.  Методика проведення свята Івана Купала. 6 

8.  Методика організації та проведення КВВ. 6 

9.  Методика проведення інтелектуальних вікторин. 6 

10.  Методика організації проведення свята Нептуна. 6 

11.  Гра-подорож „Географічна карусель”. 6 
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12.  Методика організації конкурсу „Міс Табору”. 6 

13.  Методика проведення фестивалю талантів. 6 

14.  Визначні дати літнього календаря та методичні 

рекомендації щодо їх святкування. 

6 

Разом:  60 

 
 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

 

Зміст курсу поділений на 6 кредитів. Кожний кредит включає в себе лекції, 

семінарські заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

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 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, уміння самостійно опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних 

робіт, створення мультимедійних презентацій, здатності публічно чи письмово 

представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. Повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. Використання додаткової літератури; 

5. Порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи 

іншої теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. 

Відповідь на поставлені питання повна, насичена глибокими та 

розгорнутими судженнями. Викладений матеріал має доказовий, 

логічний і послідовний характер. Студент володіє способами 

концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 
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знань при переформатуванні запитання. У відповіді майже не 

трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо 

розгорнутий характер. Понятійна основа базується на обраній 

класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати 

їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі 

мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо 

стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються переважно 

для виконання завдань репродуктивного характеру. У відповідях 

відсутні посилання на фундаментальні дослідження з певної 

проблеми. Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, 

структурованість. Студент використовує лише окремі знання у новій 

навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві 

помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 

формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та 

мовленнєві помилки. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР1. 
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10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
опитування, ІНДЗ, мультимедійні презентації, тестування, контрольні роботи. 
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11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів 

і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.), інтерактивні 

методи (метод проєктів, мозковий штурм, метод ПРЕС, кейс-технології, дебати,·ділові 

ігри, тренінги, групові дискусії); пояснювально-ілюстративні методи; ділові та рольові 

ігри; проблемно-пошукові методи; використання ІКТ. 

 
 12. Рекомендована література 

Базова 
3. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2008. – 

138, – Серія “Настільна книга”. 

4. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: навч. Посібник/Є.І. Коваленко, А.І. 

Конончук, М. Пінчук. – К.: ІЗМН, 1997 – 280 с. 

Допоміжна 

15. Енин А.В. КВН вокруг нас. – Воронеж, 2002. 

16. Енин А.В. Палитра урока. – Вып. 1. – Воронеж, 1995. 

17. Енин А.В., Киреченков Г.А. Играй с нами! – Воронеж, 1994. 

18. Игры быстрого приготовления. – Вып. 2,5/Сост. А.В.Енин. – Воронеж, 2001.  

19. І навчати, і відпочивати, і безпека літнього відпочинку ( методичні рекомендації для 

працівників оздоровчих таборів, вчителіва, вихователів, організаторів виховної 

роботи)Семінович А.М. 

20. Каникулы круглый год. – Вып. 3,4/Сост. А.В.Енин. – Воронеж, 1999. 

21. Конкурс вожатської майстерності : [методичні рекомендації] / [Н. П. Пихтіна, В. М. 

Солова, Н. І. Яковець] ; за ред. Н. І. Яковець.- Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи 

Гоголя, 2006.- 34с. 

22. Кузнєцова И.,  Попова С. Не всё о лете”. – Вып. 1. – Воронеж, 2002. 

23. Кузнєцова И., Симонов В. Педагогика Солнца, Воронеж 2001. 

24. Лаппо В.В., Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах – навчальний 

посібник. Вид. «НАІР» Івано-Франківськ, 2012. – 299с. 

25. О, счастливчик! – Вып. 1-5/Сост. А.В. Енин. – Воронеж, 1999. 

26. Позакласний час. – 2010. - № 2-3. 

27. Програма навчальної дисципліни "Методика виховної роботи в літніх оздоровчих 

таборах" (за вимогами кредитно-модульної системи) / [укл. Дубровська Л.О., Солова 

В.М., Шевчук М.О.]. – Ніжин, 2007. – 20 с. 

28. Рухливі ігри в літньому таборі та на пришкільному майданчику \\ Все для вчителя. - 

Червень. – 2004. - № 18. 

 

13. Інформаційні ресурси 
5. http://osvita.org.ua  – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, 

вищі навчальні заклади України  

6. http://school.kiev.ua/ - портал, присвячений проблемам впровадження нових 

технологій в галузі початкової, середньої освіти України (Інформатика, підручники, 

матеріали, застосування комп’ютерів на уроках  математики, іноземної мови, деяка 

інформація з Міністерства освіти та науки України, олімпіади, періодика)  

http://osvita.org.ua/
http://school.kiev.ua/
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7. http://edu.ukrsat.com/   – методичні розробки, навчальні програми, бібліотеки, 

олімпіади. 

8. http://iitzo.gov.ua/index.html - офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій . 

9. http://blog.kp.ua/showjournal.php?journalid=3659871&tag_name=%F6%E2%E5%F2%F

B%20%E8%E7%20%F2%EA%E0%ED%E8 – методичні матеріали для роботи з 

тканиною. 

10. http://stranamasterov.ru/ - на допомогу студентам при роботі з різними матеріалами. 

 
 

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте дети!- М., 1983. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості. У 3-х книгах.– К., 2003-2006. 

3. Болдырев Н.Н Методика воспитательной работы в школе.- М., 1981 

4. Ващенко Г. Виховний ідеал.-Полтава, 1992 

5. Галузинський В.Н., Євтух Н.Б. Педагогіка: теорія та історія.-К., 1995 

6. Гепкин Д.М. Масовые праздники.-М., 1975 

7. Державна національна програма освіти ("Україна XXI століття").-К., 1994 

8. Закон України "Про освіту".-К.,1991 

9. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.-М, 1989  

10. 10.Коломинский Я.П., Вовк Л.Н., Омельяненко В.П. Педагогіка: завдання і 

ситуація: практикум.-К., 2003 

11. Концепція національного виховання.- К., 1994 

12. Концепція середньої загальноосвітньої школи У країни.-Х.,1990 

13. Макаренко А.С. Методика воспитательной работы И избр. соч. в 2 

томах, ТІ,-М., 1977 

14. Метотдика воспитательной работы-М., 1990 

15. Педагогика/Под ред. Ю.Н. Бабанского- М.,1988 

16. Писарчук Е.А., Пухта А.М. Екологічне виховання учнів.-К.,1985 

17. Постовий В.Г. Сучасна сім'я і педагогіка.-К.,1994. 

18. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка.-К.,1985.  

19. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання.- 

Івано-Франківськ, 1992 

20. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка.-К.,1978 

21. Сухомлинский В.А. Мудрая власть колектива.-М.,1983 

22. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві.-К.,1982 

23. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину.-К.,1976 

24. Харламов И.Ф. Педагогика.-М.,2000 

25. Фіцула М.М. Правове виховання учнів.-К.,1997. 

26. Фіцула М.М. Педагогіка.-К.,2002. 

27. Шпак О.Т. Економічне виховання учнів.-К.,1985. 

 

Допоміжна 
 

1. Белкин Д.М. Массовые праздники –М. 1975. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості У 3-х книгах – К. 2003-2006. 

3. Болдырев Н. И. Методика воспитательной работы в школе – М. 1981. 

http://edu.ukrsat.com/
http://iitzo.gov.ua/index.html
http://blog.kp.ua/showjournal.php?journalid=3659871&tag_name=%F6%E2%E5%F2%FB%20%E8%E7%20%F2%EA%E0%ED%E8
http://blog.kp.ua/showjournal.php?journalid=3659871&tag_name=%F6%E2%E5%F2%FB%20%E8%E7%20%F2%EA%E0%ED%E8
http://stranamasterov.ru/
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4. Ващенко Г. Виховний ідеал – Полтава, 1992.  

5. Галузинський В.М. Євнух М.Б. Педагогіка: теорія  та історія – К. 1995. 

6. Галузинський В.М.; Євшук А.В. Педагогіка: теорія та історія. – К. 1986. 

7. Державна національна програма  “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”)- К. 1994. 

8. Донцов А.И. Психология коллектива – М. 1984. 

9. Иванов Н.П. Воспитать коллективистов – М. 1982 

10. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца – М. 1989. 

11. Каменський Я.А. Велика дидактика – М. 1982. 

12. Коломенський Я.П., Вовк Л.П., Омельяненко В.П. Педагогіка: завдання і ситуація. 

Практикум – К.2003. 

13. Концепція Національного виховання – К. 1994. 

14. Макаренко А.С. Книга для батьків – К. 1987. 

15. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей І І Сочі в 7-ми томах. Т. 4-М. 1960. 

16. Макаренко А.С. Методика воспитательной работы Соч. в 2-х томах Т.1 – М. 1977.  

17. Методика воспитательной работы. – М. 1990. 

18. Методика воспитательной работы в 2-х томах Т І – М. 1977. 

19. Никитин Б.П. Никитина Л.А. Мы, наши дети и внуки – М. 1989. 

20. Педагогіка під ред. Ю. Бабанакого – М. 1988. 

21. Писарчук Є. А., Кухта А.М. Екологічне виховання учнів – К. 1985. 

22. Подласый И.П. Педагогика – М. 1999. 

23. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка – К. 1985. 

24. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання Івано-

Франківськ 1996. 

25. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка – К. 1996. 

26. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка – К. 1998. 

27. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива – М. – 1983. 

28. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка – К. 1978. 

29. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка –К. 1979. 

30. Сухомлинський В.О. Народження громадянина – К. 1977. 

31. Сухомлинський В.О. Павлинська середня школа – К. 1972. 

32. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям – К. 1988. 

33. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві – К. 1982. 

34. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину – К. 1976. 

35. Ушинський К.Д. Людина, як предмет виховання – К. 1983., Т – 1. 

36. Фіцула М.М. Педагогіка – К. 2002 

37. Харламов И.Ф. Педагогика – М., 2000. 

38. Шпак О.Т. Екологічне виховання учнів – К. 1985. 

39. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем – М. 1986. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
Посилання Зміст Короткий опис 

www.mon.gov.ua Офіційний сайт МОН 

України 

Нормативні 

документи, навчальні 

і виховні програми, 

аналітичні звіти, 

рекомендації 

http://kdpu.edu.ua Сайт Криворізького 

державного 

педагогічного 

Новини 

університету, 

оголошення 
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університету  

http://festival.1september.ru/ 

http://www.ug.ru 

Открытый урок, 

приложение к 

«Учительской газете» 

Статті, методичні 

розробки. 

рекомендації 

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

виховних заходів, у 

тому числі на 

економічну тематику 

http://prazdnik-land.ru Сценарії свят  

http://umm.narod.ru Сайт личностно 

ориентированной 

педагогики 

культурологического типа 

Навчально-

методичний матеріал 

http://open.websib.ru Сайт Сибирского центра 

инновационных 

педагогических технологий 

"Открытие" 

Навчально-

методичний матеріал 

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

для специалистов. 

Проект выполнен в 

рамках факультета 

«Психология 

образования» МГППУ 

Друк наукових 

результатів 

психологічних та 

педагогічних  

досліджень  

http://etika.narod.ru Сайт журнала 

«Этическое 

воспитание» 

Матеріал з системи 

морального 

виховання 

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

особистості  

Діагностика, 

конкретні поради, 

бібліотека 

когнітивної 

психології 

http://school.edu.ru/ Российский 

общеобразовательный 

портал 

Навчально-

методичний матеріал 

http://www.oim.ru Международный научно 

педагогический Интернет 

журнал с библиотекой 

депозитарием 

Навчально-

методичний матеріал 

http://pedsovet.org Всероссийский 

интернет-педсовет 

Навчально-

методичний 

матеріал, форуми 

педагогів 

http://school.edu.ru/
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www.infomost.ru/pmuz/number  

www.redline.ru/education.old/rubricat

or 

Матеріали з 

профорієнтації 

Профдіагностика, 

профвідбір, основні 

підходи до 

визначення 

професійної 

придатності 

http://www.infovolga.ru Сайт «Моя пионерия» Комунарська 

методика, методика 

КТС 

http://www.kommunarstvo.ru «Игорь Петрович 

Иванов и коммунарская 

методика» 

Історія, концепція, 

методики, сучасні 

проблеми і 

перспективи 

http://www.vozhatiy.ru 

http://www.vozhatim.org.ua 

http://www.vozh.ru 

Сайти для вожатих Форуми, поради, 

рекомендації, 

методичні розробки 

виховної діяльності у 

ДОТ 

http://rvo-resh.pp.net.ua/load/8 Відділ освіти 

Решетілівської РДА 

Документи, книги і 

посібники з 

методики виховної 

роботи 

http://www.library.kherson.ua Херсонська обласна 

бібліотек для дітей 

Документи, книги і 

посібники з 

методики виховної 

роботи 

http://osnova.com.ua Сайт видавництва 

«Основа» 

Анонс видань 

періодичної 

літератури 

http://ostriv.in.ua «Острів знань» Навчально-

методичний матеріал 

 

Персональний веб-сайт: http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infomost.ru/pmuz/number
http://www.redline.ru/education.old/rubricator;
http://www.redline.ru/education.old/rubricator;
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Лекція №1 

Тема: Особливості виховної роботи в літньому дитячому оздоровчому таборі 

План 

1. Мета створення дитячого оздоровчого табору (ДОТ). 

2. Сутність виховного процесу в ДОТ, його мета і основні завдання. 

3. Основні психолого-педагогічні закономірності і особливості виховного 

процесу в ДОТ. 

4. Місце літніх оздоровчих таборів (ЛОТ) в системі безперервного 

виховання. Типи ДОТ. 

5. Особливості виховної роботи в ЛОТ порівняно з виховним процесом у 

школі. 

 

Література: 

1. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

2. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

3. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

4. Методичні рекомендації з літньої соціально-педагогічної практики / 

Упорядники: Гужанова Т.С., Рудницька Н.Ю. – Житомир: ЖДУ ім.. 

І.Франка,2005. – 48 с. 

5. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, 

досвід / О.В. Биковська, В.М. Горбинко, Ж.В. Петрочко та ін.. – К.: 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с. 

6. Соя М. Педагогіка дитячого оздоровчого табору. Методичні 

рекомендації. – Івано-Франківськ: видво ПНУ ім.. В.Стефаника, 1997. – 

61 с. 
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Лекція №2 

Тема: Віковий підхід в організації виховного процесу в літніх оздоровчих 

таборах. 

План 

1. Віковий підхід в формуванні особистості. 

2. Характеристика вікових етапів – молодшого і середнього шкільного 

віку. 

3. Коригування змісту, методів і форм виховних роботи з дітьми у таборі 

з урахуванням вікових особливостей. 

4. Найважливіші елементи системи здійснення вікового підходу до 

виховного процесу в умовах ЛОТ. 

5. Форми виховної роботи ті їх роль в життєдіяльності молодших 

школярів. 

6. Характеристика молодшого ( 11-13) підліткового віку та виховні 

завдання роботи з ними в умовах ЛОТ. 

7. Характеристика старшого ( 14-15) підліткового віку та виховні 

завдання роботи з ними в умовах ЛОТ. 

 

Література: 

1. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

2. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

3. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

4. Методичні рекомендації з літньої соціально-педагогічної практики / 

Упорядники: Гужанова Т.С., Рудницька Н.Ю. – Житомир: ЖДУ ім.. 

І.Франка,2005. – 48 с. 

5. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, 

досвід / О.В. Биковська, В.М. Горбинко, Ж.В. Петрочко та ін.. – К.: 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с. 

6. Соя М. Педагогіка дитячого оздоровчого табору. Методичні 

рекомендації. – Івано-Франківськ: видво ПНУ ім.. В.Стефаника, 1997. – 

61 с. 
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Лекція №3 

Тема: Педагогічні основи періодів зміни в оздоровчому таборі 

План 

1. Організаційний період зміни. Цілі педагогів в організаційний період. 

Педагогічні завдання в організаційний період. 

2. Умови, що забезпечують виховний характер діяльності в 

організаційний період. 

3. Зміст педагогічного коригування діяльності дітей в організаційний 

період. Методи виховної роботи в організаційний період та 

організаційні форми діяльності. Методичні рекомендації до проведення 

організаційного періоду. 

4. Основний період зміст. Мета педагогів та педагогічні завдання в 

основний період. Умови успішного цілеспрямування. Значення 

особистості вожатого в основний період. 

5. Методи роботи в основний період , види й організаційні форми 

діяльності. 

6. Підсумковий період зміни. Цілі педагогів у підсумковий період. 

Основні методи роботи вожатого. 

 

Література: 

1. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

2. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

3. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

4. Методичні рекомендації з літньої соціально-педагогічної практики / 

Упорядники: Гужанова Т.С., Рудницька Н.Ю. – Житомир: ЖДУ ім.. 

І.Франка,2005. – 48 с. 

5. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, 

досвід / О.В. Биковська, В.М. Горбинко, Ж.В. Петрочко та ін.. – К.: 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с. 

6. Соя М. Педагогіка дитячого оздоровчого табору. Методичні 

рекомендації. – Івано-Франківськ: видво ПНУ ім.. В.Стефаника, 1997. – 

61 с. 
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Лекція №4 

Тема: Головні питання літа. Обов’язки вихователя і вожатого. 

     План  

1. Способи організації дітей у період табірної зміни. 

2. Дитяче самоврядування. 

3. Організація роботи педагога в період табірної зміни. 

4. Основні принципи організації виховної роботи з дітьми. 

5. Обов’язки вихователя і вожатого. 

6. Методичні рекомендації на допомогу вихователю. 

 

 

Література: 

1. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

2. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

3. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

4. Методичні рекомендації з літньої соціально-педагогічної практики / 

Упорядники: Гужанова Т.С., Рудницька Н.Ю. – Житомир: ЖДУ ім.. 

І.Франка,2005. – 48 с. 

5. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, 

досвід / О.В. Биковська, В.М. Горбинко, Ж.В. Петрочко та ін.. – К.: 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с. 

6. Соя М. Педагогіка дитячого оздоровчого табору. Методичні 

рекомендації. – Івано-Франківськ: видво ПНУ ім.. В.Стефаника, 1997. – 

61 с. 

 

Лекція №5 

Тема: Методика планування роботи в літньому оздоровчому таборі  

План 

1. Методичні вимоги до планування виховної роботи в ДОТ. 

2. Перспективний план роботи табору на літо, календарні плани роботи 

табору і загону на зміну, план-сітка загонових справ. Вимоги до плану. 

3. Форми залучення вихованців до планування роботи загону. 

4. Особисті плани роботи працівників табору та вожатого.  
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Література: 

1. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

2. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

3. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

4. Методичні рекомендації з літньої соціально-педагогічної практики / 

Упорядники: Гужанова Т.С., Рудницька Н.Ю. – Житомир: ЖДУ ім.. 

І.Франка,2005. – 48 с. 

5. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, 

досвід / О.В. Биковська, В.М. Горбинко, Ж.В. Петрочко та ін.. – К.: 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с. 

6. Соя М. Педагогіка дитячого оздоровчого табору. Методичні 

рекомендації. – Івано-Франківськ: видво ПНУ ім.. В.Стефаника, 1997. – 

61 с. 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ  

 

Практичне заняття №1 

Тема: Специфіка організації виховного процесу в ДОТ 

План 

6. Мета створення дитячого оздоровчого табору (ДОТ). 

7. Сутність виховного процесу в ДОТ, його мета і основні завдання. 

8. Основні психолого-педагогічні закономірності і особливості виховного 

процесу в ДОТ. 

9. Місце літніх оздоровчих таборів (ЛОТ) в системі безперервного 

виховання. Типи ДОТ. 

10. Особливості виховної роботи в ЛОТ порівняно з виховним процесом у 

школі. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати повідомлення про нові типи літніх оздоровчих закладів, 

про стаціонарні оздоровчі табори санаторного типу в Україні та 

особливості їх роботи. 

 

Література: 

7. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

8. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

9. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

10. Методичні рекомендації з літньої соціально-педагогічної практики / 

Упорядники: Гужанова Т.С., Рудницька Н.Ю. – Житомир: ЖДУ ім.. 

І.Франка,2005. – 48 с. 

11. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, 

досвід / О.В. Биковська, В.М. Горбинко, Ж.В. Петрочко та ін.. – К.: 

Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с. 

12. Соя М. Педагогіка дитячого оздоровчого табору. Методичні 

рекомендації. – Івано-Франківськ: видво ПНУ ім.. В.Стефаника, 1997. – 

61 с. 
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Практичне заняття №2 

Тема: Особливості виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. 

План 

1. Мета створення дитячого оздоровчого табору (ДОТ). 

2. Коригування змісту, методів і форм виховних роботи з дітьми у таборі з 

урахуванням вікових особливостей. 

3. Найважливіші елементи системи здійснення вікового підходу до виховного 

процесу в умовах ЛОТ. 

4. Характеристика молодшого шкільного віку. 

5. Виховні завдання роботи з молодшими школярами в умовах ЛОТ. 

6. Форми виховної роботи ті їх роль в життєдіяльності молодших школярів. 

Комплексні форми ігрової діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати 2 конкурси, які можуть допомогти краще пізнати вихованців, 

та провести їх в групі. 

2. Розробити сценарій подорожі (очної або заочної) для дітей молодшого 

шкільного віку. 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

Практичне заняття №3 
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Тема: Особливості виховної роботи з підлітками 

План 

1. Характеристика молодшого (11-13) підліткового віку та виховні 

завдання роботи з ними в умовах ЛОТ. 

2. Характеристика старшого (14-15) підліткового віку та виховні завдання 

роботи з ними в умовах ЛОТ. 

3. Форми виховної роботи з молодшими підлітками. 

4. Форми роботи зі старшими підлітками. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати та провести в групі заходи (конкурси, змагання, 

вікторини) для підлітків. 

 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 
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Практичне заняття №4 

Тема: Особливості виховної роботи в ДОТ з дітьми старшого шкільного віку. 

План 

1. Характеристика старшого шкільного віку. 

2. Виховні завдання роботи з дітьми старшого шкільного віку. 

3. Форми у системі виховної роботи зі старшими школярами. 

4. Проблема організації міжвікової взаємодії дітей різновікових 

колективів. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати та провести з групою захід (дискусія, диспут, КВК, 

пізнавальні ігри) для дітей старшого шкільного віку. 

 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 
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Практичне заняття №5 

Тема: Педагогічні основи періодів зміни в ДОТ. 

План 

  1. Організаційний період зміни. Цілі педагогів в організаційний період. 

Педагогічні завдання в організаційний період. 

  2. Умови, що забезпечують виховний характер діяльності в організаційний 

період. 

  3. Зміст педагогічного коригування діяльності дітей в організаційний 

період. Методи виховної роботи в організаційний період та організаційні 

форми діяльності. Методичні рекомендації до проведення організаційного 

періоду. 

  4. Основний період зміни. Мета педагогів та педагогічні завдання в 

основний період. Умови успішного цілеспрямування. Значення особистості 

вожатого в основний період. 

  5. Методи роботи в основний період , види й організаційні форми 

діяльності. 

  6. Підсумковий період зміни. Цілі педагогів у підсумковий період. Основні 

методи роботи вожатого. 

Завдання для самостійної роботи: 

  1. Підготувати гру на знайомство і спілкування та захід-вечір знайомств. 

  2. Підготувати конспект справи комплексного характеру. 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

Практичне заняття №6 
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Тема: Проведення організаційного періоду та планування табірної зміни. 

План 

1. Скласти примірний режим для перебування в таборі. 

2. Скласти проект літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 

3. Скласти план-сітку роботи загону на зміну. 

 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 
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Практичне заняття №7 

Тема: Методика організації «Вогник» у таборі 

План 

1. Збір знайомств у загоні. 

2. Організаційний збір загону. 

3. Збір знайомств у таборі. Педагогічні завдання «вогника». Види 

вогників та форми проведення вогника. 

4. Відкриття табірної зміни. Загальнотабірне свято «Відкриття зміни у 

таборі». 

5. Ритуали, символи та атрибути дитячого оздоровчого закладу. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти сценарій урочистої лінійки відкриття зміни в оздоровчому 

таборі. 

2. Скласти сценарій тематичного вогника. 

 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Методика організації малих олімпійських ігор 

План 

1. Зміст  та структура рухливих та спортивних ігор. 
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2. Охарактеризувати ігри малої рухливості. 

3. Методика проведення ігор у приміщені. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати та провести з групою рухливу та спортивну гру; гру малої 

рухливості та гру у приміщенні. 

 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Методика організації та проведення КВК 

План 

1. Зміст та структура командних ігор з елементами змагання. 

2. Мета проведення та організація комплексної командної гри КВК. 

3. Конкурси для лідерів команди. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти сценарій проведення КВК. 

2. Підготувати і провести по два конкурси для лідерів команд. 

 

Література: 
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1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 

5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 

Практичне заняття №10 

Тема: Методика проведення інтелектуальних вікторин. 

План 

1. Зміст та структура пізнавальних та інтелектуальних ігор. 

2. Методика проведення пізнавальних ігор. 

3. Методика проведення інтелектуальних ігор. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати та провести з групою дві пізнавальні гри. 

2. Підготувати сценарій інтелектуальної гри та провести її в групі. 

 

Література: 

1. Гноінська О.В. Традиційні свята і розваги. Середня школа / Упоряд. 

О.В.Гноінська. – Х.: Ранок-НТ, 2006. – 176 с. – (Сценарії). 

2. Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О.В.Єнін. – 

Харків: Основа, 2008. – 138 с. 

3. Іова В.Ю. Збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /       

В.Ю. Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000, 

- 64 с. 

4. Іова В.Ю. Чарівний калейдоскоп. Збірник шкільних свят та імпрез / 

В.Ю.Іова, Л.В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. 

– 120 с. 
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5. Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: 

Навчальний посібник / Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, 

В.М.Солова. – К.: ІЗМН, 1997. – 280 с. 

6. Шелестова Л. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. 

Л.Шелестова. – К.: Ред загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

 

 

Кафедра початкової освіти 

 

 

 

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“ МЕТОДИКА РОБОТИ В ДОТ” 

 

 

 

галузь знань   01Освіта 

 

напряму підготовки  013 Початкова освіта 

   

 

факультет    педагогічної та соціальної освіти 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавра 

  

 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання 

 

 

 

Автор: 

к.пед.н., доцент   

Паршук Світлана Миколаївна 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «____»серпня 2020 р. 

 

Миколаїв 2020-2021 

 

 



 41 

Контрольні роботи з курсу 

МКР№1 

Варіант 1 

1.У чому полягає суть виховання ? 

(з наведених відповідей оберіть правильну ): 

а)  Виховання - це озброєння учнів достатньою сумою знань. 

б) Виховання - це включення дітей в життєві ситуації якій забезпечують оволодіння 

певними якостями. 

в) Сутність виховання полягає у -стимулюванні особистості до певної діяльності. 

г) Правильної відповіді немає. 

2. У чому ви вбачаєте взаємозв'язок і відмінні особливості між вихованням, 

самовихованням і перевихованням? 

3. Розкрийте зміст рушійних сил виховного процесу? 

4. Охарактеризуйте специфічні особливості процесу виховання? 

 

Варіант 2 

1. Що ви розумієте під рушійною силою виховання? ( із запропонованих відповідей 

виберіть правильну): 

а) Рушійною силою виховання є така сила, яка заставляє рухатись вперед до досконалості. 

б) Результат протиріччя між набутими знаннями і досвідом у поведінці і новими 

потребами. 

в) Під рушійною силою процесу виховання варто розуміти не що інше, як протиріччя між 

рівнем конкретних знань якими володіє людина і манерами запровадження їх у життя. 

г) Рушійною силою процесу виховання є результат протиріччя між життєвими потребами   

у   вихованні   людини   з   одного   боку   і   наявним   рівнем сформульваності в ній 

певних якостей з другого боку. 

2. Що ви розумієте під самовихованням? 

3. Назвіть об'єктивні і суб'єктивні фактори, які впливають на процес виховання? 

4. Охарактеризуйте критерії та методи оцінювання вихованості молодшого школяра. 

 

Варіант 3 

1. Що ви розумієте під перевихованням? ( з наведених відповідей оберіть правильну): 

а) перевиховання - це вплив вихователя на особистість виховання з метою з метою 

спонукання його до активних дій; 
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б) перевиховання передбачає цілеспрямований вплив вихователя на перебудову 

шкідливих поглядів виховання, як його світогляду, особливостей поведінки, що 

ускладнюють процес формування особистості; 

в) під перевихованням варто розуміти різне гальмування особистості поведінки 

виховання; 

г) перевиховання спрямоване на навіювання вихованцеві і правильного ставлення до себе, 

до своїх дій з метою відмови від них. 

д) правильної відповіді немає. 

2. Відтворіть структурну схему процесу виховання й обґрунтуйте зв'язки між його 

компонентами. 

3. Назвіть потреби, які впливали і продовжують впливати на формування мотивів 

виховання установленні вас як особистості. 

4.  Розкрийте сутність концепції національного виховання. 

 

Варіант 4 

1.Розкрийте сутність закономірностей процесу виховання. 

2. Важливої закономірністю процесу виховання є включення особистості учня в різні види 

діяльності як ви розумієте це? 

3. Що говорить українська народна педагогіка про принципи виховання? ( Привести 

приклади). 

4. Які принципи розглядає концепція національного виховання. 

 

Варіант 5 

1.Розкрийте сутність принципів процесу виховання. 

2.Важливою закономірністю  процесу  виховання  є органічний  зв'язок виховання з 

суспільними потребами й умовами виховання. Як ви розумієте? 

3. Із наведених тверджень оберіть ті, які означають закономірності виховного процесу: 

а) врахування вікових й індивідуальних особливостей вихованців; 

б) виховання в колективній діяльності; 

в) доступність виховних впливів; 

г) Дотримання потреб у спілкуванні. 

4. Охарактеризуйте основні закономірності виховного процесу. 

 

Варіант 6 

1.Розкрийте сутність взаємодії закономірностей й принципів процесу виховання. 
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2. Важливою закономірністю виховного процесу є органічна залежність від виховного 

впливу на внутрішній світ дитини, її духовну сферу ( формування думок, поглядів, 

ціннісних орієнтацій, емоційну сферу). Як ви розумієте це? 

3. Із наведених тверджень оберіть її, які означають закономірності виховного процесу: 

а) єдність і взаємообумовленість біологічних і соціальних чинників; 

б) провідна роль діяльності у вихованні; 

в) формування переконань; 

г) визначальна роль сім'ї у вихованні; 

д) пріоритет загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей; є) 

оволодіння знаннями норм і правил поведінки. 

4. Охарактеризуйте основні принципи виховного процесу. 

 

Варіант 7 

1.У чому ви вбачаєте взаємозв'язок між поняттями "Моральне виховання
5
', "Етика ", 

"Мораль"? 

2. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

3. Які завдання характерні для трудового виховання? 

а) формування навичок моральної поведінки, психологічна підготовка і практична 

підготовка до праці; 

б) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, практична 

підготовка до праці; 

в) підготовка до свідомого вибору професії практична підготовка до праці, вивчення всіх 

видів сучасного виробництва; 

г) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, виховання 

моральних почуттів. 

4. Розкрийте сутність процесу естетичного виховання учнів. 

 

Варіант 8 

1.Зробіть порівняльний аналіз понять "Розумове виховання", "Розумовий розвиток", 

"Інтелектуальний розвиток". 

2. Опишіть систему трудового виховання в загальноосвітній школі. 

3. Які завдання характерні для естетичного виховання? 

а) формування естетичних станів, розвиток пізнавальних здібностей; 
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б) формування навичок естетичної поведінки, формування естетичних понять, вироблення 

навичок і вміння вносити в життя красу, розвиток творчих здібностей. 

в) розвиток творчих здібностей, розвиток пізнавальних здібностей, виховання емоцій; 

г) виховання художніх смаків, формування умінь навичок творити прекрасне, виховання 

емоцій; 

4.  Розкрийте сутність процесу трудового виховання. 

 

Варіант 9 

1.Розмежуйте сутність понять "Естетична освіта",   "Естетична культура", "Естетичні 

почуття ", "Естетична діяльність". 

2. Визначити систему фізичного виховання у школі вашої мрії. 

3. Які завдання характерні для морального виховання? 

а} формування естетичних смаків, тренування і загартування організму; 

б) розвиток моральних почуттів, формування естетичних смаків, формування моральної 

свідомості; 

в) формування в учнів моральної свідомості, виховання моральних почуттів, вироблення 

навичок моральної поведінки; 

г) тренування і загартування організму, формування моральної свідомості, розвиток 

етичних почуттів. 

4. Розкрийте сутність розумового виховання. 

 

 

МКР№2 

Варіант 1 

1 .Що ви розумієте під засобами виховання? 

2. Які з перелічених нижче методів стимулювання дійсності є "Зайвим"? 

Змагання, привчання, заохочення, покарання, приклад. 

3.Проаналізуйте взаємообумовленість різних форм виховання, 

4. Розкрийте класифікацію методів виховання і охарактеризуйте її. 

 

Варіант 2 

1 .Що ви розумієте під формою виховання? 

2. До якої групи належить методи формування поведінки учнів? 

а) привчання, приклад, вправи, заохочення, покарання. 

б) змагання, бесіда, лекція, дискусія громадська думка; 
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в) громадська думка, вимога, привчання, вправи, доручення, створення виховуючи 

ситуації; 

г) створення виховуючи ситуації, спостереження, вправи, змагання; 

д) бесіда, лекція, приклад, дискусії; 

3. Проаналізуйте взаємообгрунтовленість різних засобів виховання. 

4. Розкрийте і охарактеризуйте класифікацію форм виховання. 

 

Варіант 3 

1.Що ви розумієте під методами виховання? 

2.Розкрийте місце і роль прикладу у процесі виховання. 

3.Які методи належать до групи методів формування свідомості? 

а) бесіда, приклад, створення виховуючи ситуацій, вправи, привчання; 

б) змагання, привчання, приклад, лекція, спостереження; 

в) приклад, бесіда, лекція, дискусія, пояснення, розповідь; 

г) розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання; 

д) створення виховуючи ситуацій, змагання, приклад, доручення. 

4. Проаналізуйте взаємообумовленість засобів, методів, форм виховання. 

 

Варіант 4 

1. Сутність позакласної роботи з молодими школярами. 

2. У чому ви вбачаєте соціально-педагогічну значність сім'ї? 

3. Місце і роль вчителя початкових класів в організації позакласної та позашкільної 

роботи. 

4. Етична бесіда: поняття, структура, конспект, методи проведення. 

 

Варіант 5 

1 .Сутність позашкільної роботи. 

2. Розкрийте сутність основних функцій сім'ї. 

3. Форми позакласної та позашкільної роботи, їх взаємодія. 

4. Сценарій дитячих заходів. 

 

Варіант 6 

1.Особливості організації позакласної та позашкільної роботи з молодшими школярами. 

2. Форми роботи вчителя початкових класів з батьками учнів. 

3. Типи позашкільних заходів. Взаємодія школи з позашкільними закладами. 



 46 

4. Методика підготовки та проведення дитячих заходів. 

 

Варіант 7 

1. Сутність дитячого колективу. 

2. Виділіть найістотніші фактори, що виливають на створення дитячого колективу: 

а) робота з батьками, традиції, зустрічі з членами трудових колективів; 

в) традиції, громадська думка, змагання, спільні справи, перспективи, дисципліна; 

б) заохочення і покарання, навчання заняття, шефство старших над молодшими; 

г)  бесіди з учнями, навчальні заняття, перспективи, гра. 

д) громадянська думка, навчання заняття, шефство старших над молодшими. 

3. Зміст плану роботи вчителя початкових класів. 

4. Методика формування дитячого колективу. 

 

Варіант 8 

1. Особливості дитячого колективу. 

2. Що називається дитячим колективом? 

а) групи дітей одного віку у якої керівник і певне завдання. 

б) група вихованців, які займаються однією діяльністю під керівництвом вихователя. 

в) група дітей, в яких є певні вимоги, готовність надавати допомогу один одному, а 

наявність суспільної значимої мети та діяльності. 

г) правильної відповіді не має. 

3. Розділ плану роботи вихователя з молодими школярами. 

4. Макаренко А.С. про колектив. 

 

Варіант 9 

1. Типи дитячих колективів, їх взаємодія. 

2. Із наведених властивостей оберіть ті, що характеризують розвиток колективу на другій 

стадії.: 

а) діти достатньо знають, один одного, не виявляють інтереси до діяльності членів 

колективу; 

б) сформувався актив; 

в) більшість членів колективу свідомо підтримує керівника колективу; 

г) активність у змозі керувати більшістю, виявляє вплив на колектив.; 

д) усі питання життєдіяльності колективу розглядаються на загальних зборах, є) меншість 

підпорядковує своєму впливові більшості. 
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є) вихованці спільно розв'язують питання діяльності членів    колективу. 

3. Що уявляє собою план виховної роботи вчителя початкових класів. 

4. Сухомлинський В.О. про дитячі колективи. 

 

Ректорська контрольна робота 

з методики роботи в дитячих оздоровчих таборах 

Варіант I 

1. Особливості виховної роботи в ЛОТ з урахуванням безпеки життя 

дитини. 

2. Можливості виховного впливу на дитину в таборі. 

3. Здійснення вікового підходу до виховного процесу в умовах ЛОТ. 

4. Виховні завдання роботи з молодшими школярами (6-10 років). 

5. Охарактеризувати особливості дітей старшого (14-15 років) 

підліткового віку. 

Варіант II 

1. Типи ЛОТ. Місце ЛОТ в системі безперервного виховання. 

2. Особливості виховної роботи в ЛОТ з урахуванням тимчасових 

різновікових дитячих колективів. 

3. Найважливіші елементи системи виховної роботи відповідно до 

психологічних особливостей дітей кожного вікового періоду. 

4. Охарактеризувати особливості дітей молодшого (11-13 років) 

підліткового віку. 

5. Виховні завдання роботи зі старшими (14-15 років) підлітками в умовах 

ЛОТ. 

Варіант III 

1. Головна мета роботи в ДОТ. 

2. Особливості виховної роботи в ЛОТ з урахуванням короткотривалого 

періоду існування табірного колективу. 

3. Охарактеризувати особливості дітей молодшого шкільного віку (6-10 

років). 
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4. Виховні завдання роботи з молодшими підлітками (11-13 років) в 

умовах ЛОТ. 

5. Форми виховної роботи зі старшими (14-15 років) підлітками. 

Тести для контролю та самоконтролю знань 

Тест №1 

1.Виховання – це: 

а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого 

здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою 

формування певних якостей; 

б) передача знань про норми та правила поведінки людей; 

в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду 

народу. 

 

2.Структура процесу виховання передбачає: 

а) оволодіння знаннями нормами і правилами поведінки, формувань 

умінь і звичок поведінки; 

б) формування таких почуттів, як:співчуття, довіра симпатія, совість, 

чуйність та інш.; 

в) формування переконань,формування у дітей психологічного стержня, 

власного “Я”. 

 

3.Розвиток – це: 

а) пристосування людини до оточуючого світу; 

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що 

відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя 

і характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її 

життєдіяльності; 

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і 

сприяють соціалізації. 
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4. Мета виховання – це: 

а) ідеальний образ особистості, що виховується; 

б) наперед визначені результати розвитку і формування людської 

особистості; 

в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу 

школи. 

 

5. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа: 

а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – 

громадянина своєї країни; 

б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і 

здібності; 

в) виховувати учнів на засадах християнської ідеології. 

 

6. Складові частини виховання – це: 

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання; 

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок. 

 

7. Методи виховання за М.І.Болдирев: 

а) репродуктивно пояснювальні, привчання і вправи, проблемно-

ситуативні, стимулювання, гальмування, керівництво 

самовихованню учнів; 

б) методи переконання,методи організації життя і діяльності учнів, 

методи стимулювання діяльності і поведінки; 

в) методи формування свідомості,методи формування досвіду 

поведінки,методи стимулювання і корекції поведінки школярів; 

г) об’ємні,звукові,абстрактно символічні. 
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8. Цілеспрямований вплив на дитину і взаємодія з ним, з метою 

розвитку у нього розумових здібностей, формування світогляду - це: 

а) фізичне виховання; 

б) моральне виховання; 

в) трудове виховання; 

г) естетичне виховання. 

 

9. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають: 

а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги 

батьків до дітей; 

б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів 

і вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей; 

в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи 

науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості 

суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії. 

 

10. Від народження дитина отримує: 

а) потреби, інтереси, навички; 

б) задатки для розвитку певних здібностей; 

в) нічого не отримує; 

г) виховання вільної особистості. 

 

11. У чому сутність  морального виховання? 

а) цілеспрямований процес оволодіння школярами моральною 

культурою, яка визначає ставлення школярів до навколишнього 

світу; 

б) сукупність дій вихователя і вихованця,що забезпечують формування 

готовності до трудової діяльності; 

в) передбачає визнання цінності дитини як особистості,її прав на 

свободу щастя,захист,і охорону життя, розвиток творчого 
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потенціалу дитини. 

 

12. Принципи гуманізації виховання передбачає: 

 етнізацію, виховного процесу, тобто наповнення його національним 

змістом; 

а) формування різноманіття якостей особистості школяра ,основної 

інтелектуальної,моральної,естетичної,економічної,екологічної,фізич

ної,куманікативної культури... ; 

б) визнання цінності дитини як особистості,її прав на свободу 

щастя,захист,і охорону життя,створення умов для розвитку дитини,її 

творчого потенціалу схильностей, здібностей,надання їй допомоги у 

життєвому самовизначенні. 

 

Тести  

1.Виховання – це: 

г) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого 

здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою 

формування певних якостей; 

д) передача знань про норми та правила поведінки людей; 

е) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду 

народу; 

ж) цілеспрямований процес формування всебічно розвинутої 

особистості. 

 

2.Структура процесу виховання передбачає: 

г) оволодіння знаннями нормами і правилами поведінки, формувань 

умінь і звичок поведінки; 

д) формування таких почуттів, як:співчуття, довіра симпатія, совість, 

чуйність та інш.; 

е) формування переконань,формування у дітей психологічного стержня, 
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власного “Я”; 

ж) набуття знань про суспільство. 

 

3.Розвиток – це: 

г) пристосування людини до оточуючого світу; 

д) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що 

відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя 

і характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її 

життєдіяльності; 

е) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і 

сприяють соціалізації; 

ж) стимулювання позитивних проявів особистості. 

 

4. Мета виховання – це: 

г) ідеальний образ особистості, що виховується; 

д) наперед визначені результати розвитку і формування людської 

особистості; 

е) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу 

школи; 

ж) Єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного впливу і 

взаємодії. 

 

 

5. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа: 

г) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – 

громадянина своєї країни; 

д) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і 

здібності; 

е) виховувати учнів на засадах християнської ідеології; 

ж) Формування в учнів високої екологічної культури. 
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6. Складові частини виховання – це: 

г) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання; 

д) демократизація та гуманізація виховання; 

е) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок; 

ж) розвиток культури поведінки і стосунків. 

 

7. Методи виховання за М.І.Болдирев: 

д) репродуктивно пояснювальні, привчання і вправи, проблемно-

ситуативні, стимулювання, гальмування, керівництво 

самовихованню учнів; 

е) методи переконання,методи організації життя і діяльності учнів, 

методи стимулювання діяльності і поведінки; 

ж) методи формування свідомості,методи формування досвіду 

поведінки,методи стимулювання і корекції поведінки школярів; 

з) об’ємні,звукові,абстрактно символічні. 

 

8. Цілеспрямований вплив на дитину і взаємодія з ним, з метою 

розвитку у нього розумових здібностей, формування світогляду - це: 

д) фізичне виховання; 

е) моральне виховання; 

ж) трудове виховання; 

з) естетичне виховання. 

 

9. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають: 

г) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги 

батьків до дітей; 

д) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів 

і вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей; 

е) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи 
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науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості 

суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії; 

ж) спільна діяльність вихователя і вихованців. 

 

10. Від народження дитина отримує: 

д) потреби, інтереси, навички; 

е) задатки для розвитку певних здібностей; 

ж) нічого не отримує; 

з) виховання вільної особистості. 

 

11. У чому сутність  морального виховання? 

г) цілеспрямований процес оволодіння школярами моральною 

культурою, яка визначає ставлення школярів до навколишнього 

світу; 

д) сукупність дій вихователя і вихованця, що забезпечують 

формування готовності до трудової діяльності; 

е) передбачає визнання цінності дитини як особистості, її прав на 

свободу щастя, захист, і охорону життя, розвиток творчого 

потенціалу дитини; 

ж) Формування мислення та світогляду особистості. 

 

12. Принципи гуманізації виховання передбачає: 

в)  етнізацію, виховного процесу, тобто наповнення його національним 

змістом; 

г) формування різноманіття якостей особистості школяра ,основної 

інтелектуальної,моральної,естетичної,економічної,екологічної,фізич

ної,куманікативної культури... ; 

д) визнання цінності дитини як особистості, її прав на свободу щастя, 

захист, і охорону життя, створення умов для розвитку дитини, її 

творчого потенціалу схильностей, здібностей, надання їй допомоги 



 55 

у життєвому самовизначенні; 

е) формування громадськості як інтегративної якості. 

 

13. Що є суб’єктом виховного впливу: 

а) сім'я, школа, засоби масової інформації, первинний колектив, 

неформальні групи; 

б) соціальні норми, колектив, педагогічна  діагностика, педагогічне 

прогнозування; 

в) організація навчально-пізнавальної діяльності, організація 

предметно-трудової діяльності, організація соціально-

комунікативної діяльності; 

г) осмислення сформованої педагогічної ситуації.. 

 

14. Що є показником морального здоров’я людини: 

а) виховання; 

б) навчання; 

в) доброзичливість; 

г) цілеспрямованість 

 

15. Гуманізація – це: 

а) визнання цінностей дитини як особистості; 

б) формування особистості творця свого життя; 

в) культивування імпульсу до самовдосконалення; 

г) переоцінка всіх компонентів педагогічного процесу. 

 

16. Ключовими поняттями в характеристиці соціально-

культурного середовища є: 

а) освіта, навчання; 

б) розум, сила; 

в) стихія, ніша; 
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г) особистість, колектив 

 

17. Розставте у правильному порядку етапи виховання: 

а) спонукання учнів до самостійної роботи з розвитку особистості; 

б) вивчають індивідуальні особливості вихованця (або колективу), 

його позитивні риси, недоліки в характері і поведінці; 

в) реалізовується програма виховання; 

г) визначають сукупність рис і властивостей особистості. 

 

18. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних 

соціальних функцій та до корисної діяльності: 

а) виховання; 

б) навчання; 

в) тренування; 

г) освіта. 

 

19. Комплекс процесів і дій спрямованих на пристосування до 

середовища: 

а) адаптація; 

б) звикання; 

в) засвоєння; 

г) колективізація 

 

20. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна: 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення; 

г) навчання. 
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21. Уявлення, зразок досконалості, найвища ціль, що значно впливає 

на людей: 

а) зразок; 

б) приклад; 

в) ідеал; 

г) інтуїція. 

 

22. Система ідей, поглядів на предмет, явище, способів їх розуміння 

і трактування: 

а) парадигма; 

б) концепція; 

в) ідеологія; 

г) адаптація. 

 

 23. Наука про виховання, як свідомий цілеспрямований процес: 

а) педагогіка; 

б) дидактика; 

в) методика; 

г) антологія. 

 

24. Функції навчання та задачі навчання можна розділити на: 

а) внутрішні і зовнішні; 

б) корекційні, організаційні та загально дидактичні; 

в) виховні, освітні і розвиваючі; 

г) соціальні та біологічні. 

 

25. Навчання має наступні категорії: 

а) викладання і научіння; 

б) вчення і виховання; 

в) викладання і навчання; 
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г) тренування і вправляння 

 

26. Освіта - це 

а) упорядкована діяльність педагога з реалізації мети навчання; 

б) предметна підтримка навчального процесу; 

в) система придбаних у процесі навчання знань, умінь і навичок; 

г) формування інтелектуальної культури. 

 

27. Засіб навчання - це 

а) сукупність ідеальних і матеріальних об'єктів, які дозволяють 

вирішити цілі і завдання, поставлені в процесі навчання; 

б) прийоми і методи отримання, узагальнення та систематизації знань; 

в) набір педагогічного інструментарію для вирішення пізнавальних 

завдань; 

г) система історично зумовлених поглядів та переконань. 

 

28. Принципи навчання - це 

а) педагогічні умови співпраці, співтворчості; 

б) основні положення, що визначають зміст, організаційні форми і 

методи навчального процесу відповідно до загальних цілей і 

закономірностями; 

в) основні положення якої-небудь теорії чи концепції; 

г) головні етапи формування вмінь та навичок. 

 

29. ... навчання - це вид навчання, в основі якого лежить алгоритм 

у його первісному сенсі ... 

а) програмне; 

б) програмоване; 

в) комп'ютерне; 

г) естетичне. 
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30. Методи навчання - це 

а) засіб керування пізнавальною активністю студентів і учнів, елемент 

культури і моральності; 

б) шляхи, способи створення сприятливих умов для організації 

навчального, навчально-виховного процесу; 

в) механізми соціалізації й освіти; 

г) шляхи спонукання учнів до поліпшення своєї поведінки. 

 

31. Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського: 

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний 

вік, підлітковий, юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість 

г) дитинство, юність, змужнілість. 

 

32. Що мають передбачати методика виховання і навчання? 

а) цілеспрямоване проектування і створення сприятливого для 

молодших школярів середовища; 

б) конструювання педагогом спеціальних виховних ситуацій; 

в) навчання молодших школярів;  

г) система вмінь та навичок. 

 

33. Як називається по іншому молодший шкільний вік? 

а) вершиною дитинства; 

б) низиною дитинства; 

в) серединою дитинства; 

г) центр дитинства. 
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34. Процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, 

зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об`єктивних i 

суб`єктивних факторів 

а) виховання; 

б) навчання; 

в) тренування; 

г) освіта. 

 

35. Комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосування до 

середовища. 

а) засвоєння; 

б) звикання; 

в) адаптація; 

г) вивчення. 

 

36. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення; 

г) творчість. 

 

37. Колективне обговорення спільного питання проблеми 

а) діалог; 

б) дискусія; 

в) бесіда; 

г) монолог. 

 

38. Форми спільної свідомості, соціальний інститут, що виконує 

функцію регуляції поведінки людей, погодженості їх дій 
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а) мораль; 

б) цінності; 

в) закон; 

г) естетика. 

 

39. Система дій та вчинків людини, в якій проявляються її 

взаємовідносини з середовищем 

а) вчинки; 

б) поведінка; 

в) діяльність; 

г) уміння. 

 

40. Усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на 

удосконалення своїх якостей 

а) самовиховання;  

б) самоосвіта;  

в) тренінг; 

г) Я – концепція. 

 

41. Публічна дискусія, присвячена обговоренню актуальних питань 

а) диспут;  

б) діалог;  

в) бесіда; 

г) мозковий штурм. 

 

42. Обов’язкове дотримання встановленого порядку, підкореного 

існуючим правилам 

а) дисципліна; 

б) закон; 

в) порядність; 
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г) діяльність. 

 

 

43. Організаційна форма об’єднання людей на основі певної 

цілеспрямованої діяльності 

а) гурт; 

б) гра;  

в) колектив; 

г) группа. 

 

44. Засіб педагогічної дії, що виражає позитивну оцінку діяльності 

людини 

а) заохочення; 

б) навіювання; 

в) переконання; 

г) покарання. 

 

45. Що називається  сім'єю? 

а) це група людей, яка складається з чоловіка та жінки; 

б) це група людей, яка складається з чоловіка та жінки, їх дітей 

(власних чи прийомних) та інших близьких родичів, що живуть 

разом;  

в) це люди, які проживають разом; 

г) люди, що кохають один одного. 

 

46. Виховний вплив на дитину надає (ють) ... 

а) сім'я; 

б) всі елементи природного і соціального оточення; 

в) сім'я і школа; 

г) однолітки. 
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47. Свідоме чи несвідоме відтворення виховного досвіду вихователя 

- це  

а) переконання; 

б) навіювання; 

в)  зараження; 

г) наслідування. 

 

48.Задатки – це: 

а) отримані від народження природні потенції розвитку певних 

здібностей; 

б) знання, уміння, навички; 

в) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів 

проявляються на певному етапі життя; 

г) інтелектуальні здібності. 

 

49. Індивідуальні властивості особистості формуються під 

впливом: 

а) тільки спадковості; 

б) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої 

дитини; 

в) оточуючого середовища та виховання; 

г) cім’ї та однолітків. 

 

50. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; 

б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх 

досягнення; 

г) цілі та інтереси. 
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51. Індивід – це: 

а) окремий представник людського роду безвідносно до його 

якостей; 

б) кожна жива істота; 

в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку; 

г) Особистість, наділена певними якостями. 

 

52. Рушійними силами процесу виховання є ... 

а) внутрішні протиріччя; 

б) внутрішні і зовнішні суперечності; 

в) немає правильної відповіді; 

г) моральні якості людини. 

 

53. При використанні якого типу неправильного виховання дітей у 

сім'ї 

дитина може стати черствим, жорстоким, агресивним? 

а) жорстокого виховання; 

б) виховання по типу Попелюшки; 

в) гіперопіка; 

г) заохочення. 

 

54. Як пов'язані між собою навчання і виховання? 

а) зовсім не пов'язані; 

б) завжди нерозривно пов'язані; 

в) немає правильної відповіді; 

г) частково пов’язані. 

 

55. Що з перерахованого не відноситься до основних напрямів 

виховання? 
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а) моральне виховання; 

б) розумове виховання; 

в) трудове виховання; 

г) естетичне виховання; 

д) фізичне виховання. 

 

56. Цілеспрямований процес формування у підростаючого 

покоління ціннісних відносин, свідомості і відповідальності - це: 

а) фізичне виховання; 

б) моральне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) трудове виховання 

 

57.  Цілеспрямований вплив на дитину і взаємодія з ним, з метою 

розвитку у нього розумових здібностей, формування світогляду - 

це: 

а) моральне виховання; 

б) естетичне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) духовне виховання. 

 

58. Науково-організований педагогічний процес, спрямований на 

різнобічний фізичний розвиток організму - це: 

а) фізичне виховання; 

б) трудове виховання; 

в) розумове виховання; 

г) економічне виховання. 

59.  Цілеспрямований процес формування морального ставлення до 

праці, розвиток особистості - це: 

а) фізичне виховання; 
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б) моральне виховання; 

в) трудове виховання; 

г) етичне виховання. 

 

60.  Цілеспрямований вплив на особистість, з метою формування її 

творчо активної, здатної сприймати і оцінювати прекрасне в 

житті, природі, соціумі - це: 

а) моральне виховання; 

б) естетичне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) фізичне виховання. 

 

61.  Педагог максимально сприяє розвитку здатності дитини 

усвідомлювати своє «я» в зв'язках з іншими людьми і світом - це: 

а) принцип орієнтації на ціннісні відносини; 

б) принцип суб'єктності; 

в) принцип прийняття дитини як даність; 

г) принцип особистісного підходу. 

 

62.  Встановлення зв'язку між об'єктами і образами на рівні 

вербалізації, виведення норми відносини через слово - це: 

а) механізм ідентифікації; 

б) механізм драматизації; 

в) механізм сприймання; 

г) механізм соціалізації. 

 

63. Внутрішня переробка образів на рівні реагування і переживання 

- це: 

а) механізм ідентифікації; 

б) механізм драматизації; 
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в) механізм сублімації; 

г) механізм систематизації 

 

64. Психологічний процес перемикання і перетворення енергії 

афективного потягу - це: 

а) механізм ідентифікації; 

б) механізм драматизації; 

в) механізм сублімації; 

г) рушійні сили розвитку 

 

65. Методи виховання бувають: 

а) словесні; 

б) фізичні; 

в) розвиваючі; 

г) формування свідомості. 

 

66. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних 

соціальних функцій та до корисної діяльності 

а) виховання; 

б) навчання; 

в) тренування; 

г) вправляння. 

 

67. Комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосування до 

середовища. 

а) адаптація; 

б) звикання; 

в) засвоєння; 

г) закріплення. 
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68. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення; 

г) творчість. 

 

69. Система ідей, поглядів на предмет, явище, способів їх 

розуміння і трактування 

а) парадигма; 

б) концепція; 

в) ідеологія; 

г) світогляд. 

 

70. Система дій та вчинків людини, в якій проявляються її 

взаємовідносини з середовищем 

а) поведінка; 

б) вчинки; 

в) діяльність. 

г) система стосунків. 

 

71. Форми розвитку наукових знань, що ґрунтуються на 

передбаченні 

а) гіпотеза; 

б) уява; 

в) модель. 

г) методологія. 

 

72. Створив методику виховної роботи з дитячим колективом: 

а) А. С. Макаренко; 
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б) К. Д. Ушинський; 

в) Б. Д. Грінченко; 

г) І. І. Огієнко. 

 

73.Розставте у правильному порядку етапи виховання: 

а) формування спрямованості особистості; 

б) формування ставлень; 

в) ознайомлення учнів із нормами і правилами поведінки; 

г) формування переконань. 

 

74. Хто сказав: « Зневага до виховання є загибель людей, сімей, 

держав  і всього світу.» 

а) Р. Оуен; 

б) Д. Локк; 

в) Я.-А. Коменський. 

г) К. Ушинський. 

 

75. Основними категоріями педагогіки є: 

а) виховання, навчання, розвиток, освіта; 

б) принципи, методи, прийоми, форми; 

в) народна педагогіка, духовна педагогіка; 

г) світська педагогіка. 

 

76. За своєю структурою педагогіка розглядається як: 

а) наука, практика, мистецтво; 

б) принципи, методи, форми, прийоми; 

в) складова психології; 

г) спадковість, середовище, виховання. 

 

77. Народна педагогіка – це: 
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а) система поглядів народу на освіту та виховання дітей і молоді; 

б) галузь педагогічних знань і досвіду з проблем виховання і навчання 

особистості засобами релігії; 

в) сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси 

виховання, навчання і розвитку особистості; 

г) наука, що вивчає проблеми професійного зростання особистості. 

 

78. Розвиток людини – це: 

а) процес становлення і формування її особистості під впливом 

зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих факторів, серед 

яких цілеспрямоване виховання і навчання відіграє провідну роль; 

б) процес перетворення людської істоти на суспільний індивід, 

утвердження її як особистості, залучення до суспільного життя як 

активної, дієвої сили; 

в)  відновлення у нащадків біологічної подібності; 

г) систематична і свідома діяльність людини, спрямована на 

вироблення та вдосконалення своїх позитивних якостей і подолання 

негативних. 

 

79. Поділ цілісного життєвого циклу людини на вікові відрізки 

(періоди), що вимірюються роками – це: 

а) вікова періодизація; 

б) діяльність; 

в) характер; 

г) акселерація. 

 

80. Моральне виховання – це: 

а) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і 

мислення учнів та прищеплення;  
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б) цілеспрямований процес оволодіння дітьми моральними 

категоріями, цінностями, принципами, ідеалами, виробленими 

людством і прийнятими суспільством на рівні власних переконань, 

дотримання їх як звичних форм особистої поведінки; 

в) виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів 

спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок 

правомірної поведінки школярів; 

г) цілеспрямований розвиток у підростаючого покоління високої 

екологічної культури. 

 

81. План – це: 

а) нормативний документ, що регламентує діяльність педагога; 

б) організаційно-методичне забезпечення діяльності творчої групи; 

в) заздалегідь визначений порядок виконання робіт, система 

пов’язаних, спрямованих на досягнення головної мети, завдань, що 

визначають термін і послідовність дій чи окремих заходів; 

г) практичне застосування теоретичних надбань у шкільній практиці. 

 

82..Виховання буде ефективним у тому випадку, якщо викликає у 

дитини: 

а) задоволення абстрактної потреби в спілкуванні; 

б) позитивне відношення до того, що хочемо у нього виховати; 

в) зацікавленість в нових знаннях; 

г) формальне виконання своїх обов'язків. 

 

83. Документ, що регулює сімейні відносини, через правові норми: 

а) КК РФ; 

б) конвенція ООН про права дитини; 

в) сімейний кодекс; 

г) закон РФ, про освіту. 



 72 

 

84. Гру як діяльність, де складається й удосконалюється 

управління поведінкою, визначив: 

а) Л.С. Виготський; 

б) К. Грос; 

в) Д.Б. Ельконін; 

г) Б.Д. Ельконін. 

 

85. Вікова криза належить до процесів: 

а) аномальним; 

б) нормативним; 

в) асоціальним; 

г) алогічним. 

 

86. Різні види діяльності, знаряддя праці та предмети культури 

називаються: 

а) формами; 

б) засобами; 

в) методами; 

г) прийомами. 

 

87. Основними ознаками колективу є ... 

а) традиції; 

б) різноманітність соціальних ролей; 

в) наявність загальної мети і спільної діяльності; 

г) спільність ціннісних орієнтацій. 

 

88. Згідно періодизації вікового розвитку Е. Еріксона четвертий 

криза розвитку: 

а) відповідає ігровому періоду; 
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б) переживається в молодшому шкільному віці; 

в) пов'язаний з пошуками статевої ідентифікації; 

г) відповідає періоду підліткового розвитку. 

 

89. Найважливішими асоціальними ознаками, що викликають 

дисфункцію сімейних відносин, є ... 

а) жорстокість, агресивність, психічні та сексуальні відхилення; 

б) низький прожитковий рівень, безробіття членів сім'ї, збільшення 

побутових навантажень; 

в) алкоголізм батьків, наркоманія, проституція, дитяча бездоглядність; 

г) порушення зв'язку між поколіннями, відсутність одного з батьків, 

конфлікти між батьками. 

 

90. Л. Кольберг називає рівень морального розвитку, на підставі 

якого люди пристосовуються до правил та принципів, 

вироблених іншими, рівнем: 

а) преднравственний; 

б) конвенціональним; 

в) постконвенціональним; 

г) самоповазі. 

 

91. Результатом мети виховання є: 

а) розумна, освічена людина; 

б) всебічно гармонійно розвинена особистість; 

в) фізично розвинений індивід; 

г) активний, працьовита людина. 

 

92. Цілеспрямований процес формування у підростаючого 

покоління ціннісних відносин, свідомості і відповідальності - це: 

а) фізичне виховання; 
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б) моральне виховання; 

в) трудове виховання; 

г) естетичне виховання; 

д) розумове виховання. 

 

 

 

 


