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ЗМІСТ 
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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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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Теорія та 

методика виховання”  
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

бакалавра 

 

галузь 01Освіта 
напрям 013 Початкова освіта 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, закономірності, 
принципи сучасної теорії виховання, методи та форми організації 

виховної діяльності молодших школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Теорія та методика виховання спирається 

на знання загальної педагогіки, історії педагогіки, вікову та педагогічну 
психологію, основи фізіології та гігієни.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Суть процесу виховання. 
2. Основні закономірності та принципи виховання. 

3. Основні напрямки виховного процесу в початковій школі.  

4. Засоби, методи та форми виховання. 

5. Сутність сімейного виховання. 
6. Шляхи формування дитячого колективу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія та методика 

виховання” є озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Теорія та методика 

виховання” є:  

 засвоїти принципи та закономірності виховного процесу; 

 вивчити методи, прийоми та засоби виховання в початковій школі; 

 ознайомитись з основними формами виховання за різними 
напрямками виховного процесу в школі 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– сутність теорії та методи національного виховання, специфіку виховного 

процесу з молодшими школярами; 

– принципи, форми та методи організації виховної роботи з молодшими 
школярами; 

– принципи організації учнівських колективів, різних дитячих об’єднань та 

керівництва ними; 
– методи позакласної та позашкільної роботи з учнями початкових класів;  
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вміти : 

– визначати конкретні завдання виховного процесу, виходячи із загальної 

мета національного виховання, рівня індивідуального розвитку та 
вихованості учня; 

– володіти методами і формами організації виховного процесу, 

педагогічної діяльності та прогнозування; 

– регулювати і корегувати міжособистісні стосунки в учнівському 
колективі, проводити профілактику геофронтації, формувати гуманні 

відносини  з учнями; 

– налагоджувати стосунки з батьками учнів, домагаючись єдності виховних 
впливів школи, позашкільних установ, сім’ї та громадськості; 

– сприяти вихованню, самоосвіті та саморозвитку учнів. 

 

 

Загальноредметні 

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної 
діяльності у галузі початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати 
чітку ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного 

учасника навчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я. 

 

Фахові 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості 

підготовки і проведення уроку трудового навчання з учнями молодшого 

шкільного віку. Знання вимог до сучасного уроку трудового навчання у 
початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 
забезпечується успішне проведення уроку трудового навчання. 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання 

знань, умінь, навичок учнів початкової школи. 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості 

підготовки і проведення уроку письма з учнями молодшого шкільного віку. 

 Знання вимог до сучасного уроку письма у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроку письма. 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку. 

 Вміння виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом 

проведення хвилин «митців художнього слова», творчих вправ, дискусій, 

літературних ігор, вікторин, словесного малювання, уявної екранізації та 

інсценізації. 

 Вміння використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, 

аналізувати зображувальні засоби та особливості мови персонажів у єдності з 
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розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв, удосконалювати механізм 

«випереджувального синтаксису» в процесі читання для розвитку смислової 

здогадки, задовольняти бажання дітей ставити питання до змісту 
виучуваного тексту та одержувати на них відповіді від однокласників, 

створювати умови для перенесення знань з позакласного читання на уроки 

класного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей молодшого шкільного 

віку. 

 Уміння розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-

диспути, ігри, дискусії засобами використання інтегрованого матеріалу та 
високохудожніх зразків допоміжної літератури. 

 Вміння визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, 

використовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні 
методики. 

 Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі 

міжособистісної взаємодії, у роботі з колегами, учнями та їх батьками. 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; 

протистояти маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі 

взаємодії з іншими людьми. 

 Уміння використовувати представлений досвід прикладних досліджень 

соціальної психології у практичній роботі; проводити соціально-психологічні 

тренінги.  

 Вміння складати характеристику групи, прогнозувати динаміку 

розвитку малої групи. 

 Знання сутності понять «лідерство» та «управління». 

 Володіння знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність 

людської агресивності. 
На вивчення навчальної дисципліни  відводиться  90 години/ 3 кредити 

ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Кредит 1.  

Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи.  

Сутність процесу виховання. Виховання – соціально і педагогічно 

організований процес формування людини як особистості. Структура 

процесу виховання. Рушійні сили виховання. Внутрішні суперечності 

процесу виховання. Зовнішні суперечності. Складові виховного процесу. 

Закономірності виховного процесу. Принципи виховання. Цілеспрямованість 

виховання. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і 
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самодільністю учнів. Зв’язок виховання з житям. Єдність свідомості та 

поведінки у вихованні. Виховання в праці. Комплексний підхід у вихованні. 

Виховання особистості в колективі.  

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність молодших 

школярів. Характеристики провідної діяльності у молодшому шкільному 

віці. Психічні новоутворення молодших школярів: довільність психічних 

процесів, рефлексія, внутрішній план дій. Основні психічні процеси: 

мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява. Психологічні умови розвитку 

молодших школярів. Орієнтовні завдання виховної роботи в 1-4 класах. 

Позакласна робота з молодшими школярами. 

Кредит 2. 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

Поняття „гуманізація” в педагогічній науці. Шляхи гуманізації 

виховання молодших школярів. Гуманізація навчального спілкування. 

Домінування діалогу. Стимулювання внутрішньої активності учнів. Ситуації 

вільного вибору. Виховання гуманних почуттів у дітей. Завдання у процесі 

впливу на свідомість молодших школярів. Формування правильного стилю 

спілкування учнів.  

Тема 4. Методи виховання в початковій школі. 

Сутність понять „виховне середовище”, „процес соціальної адаптації”. 

Умови педагогізації середовища. Соціокультурне середовище виховання і 

сучасні реалії дитинства. Природне середовище, соціальне середовище, 

мікросередовище, виховуюче середовище, соціокультурне середовище (ніша 

і стихія). Сучасні реалії дитинства: економічні, політичні, соціальні, 

культурні, моральні. Предметно-просторове середовище. Психо-дидактичне 

середовище. 

Кредит 3. 

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 
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Поняття „методи виховання” в педагогічній науці. Прийом виховання. 

Засоби виховання. Класифікація методів виховання. Методи виховання 

почуттів. Характеристика основних груп методів виховання в початковій 

школі. Методи формування свідомості. Роз’яснення. Бесіда. Фронтальні та 

індивідуальні бесіди. Метод прикладу. Виховні функції прикладу. Методи 

формування суспільної поведінки. Педагогічна вимога. Громадська думка. 

Вправляння. Привчання. Доручення. Створення виховуючи ситуацій. Методи 

стимулювання діяльності та поведінки. Змагання. Заохочення. Покарання. 

Методи контролю та аналізу ефективності виховання. Форми виховної 

роботи з молодшими школярами: масові, групові, індивідуальні. 

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 

Змістова характеристика позаурочної роботи школи. Концепція 

національного виховання. Сутність понять „моральне виховання”, „моральна 

культура”. Моральні норми. Шляхи формування моральної культури 

молодших школярів. Моральна освіта. Вироблення навичок і звичок 

поведінки. Формування морального досвіду. Приклад учителя. Спонукання 

школярів до морального самовдосконалення. Умови ефективності 

морального виховання учнів. Успішність процесу морального виховання 

учнів.  

Кредит 4. 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня.  

Сутність та завдання трудового виховання учнів. Готовність до праці: 

теоретична, практична, формування культури праці. Сухомлинський про 

трудове виховання молодших школярів. Завдання трудового виховання 

молодших школярів. Види трудової діяльності та вимоги до її реалізації. 

Вимоги до організації праці учнів. Завдання економічного виховання 

молодших школярів. Професійна орієнтація школярів.  

Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 

Основні складові естетичного виховання. Естетична свідомість. 

Естетичні почуття. Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетика поведінки. 
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Завдання естетичного виховання. Джерела естетичного виховання. Провідні 

форми естетичного виховання в початковій школі. 

Кредит 5. 

Тема 9. Статеве виховання молодших школярів. Особливості гендерної 

освіти та гендерного виховання в початковій школі. 

Фізичне виховання і здоров’я нації. Зміст фізичного виховання 

молодших школярів. Мета фізичного виховання. Засоби фізичного 

виховання. Фізичні вправи. Гімнастика. Ігри. Спорт. Природні чинники. 

Гігієнічні чинники. Форми позаурочної фізкультурно-спортивної діяльності в 

початковій школі.  

Тема 10. Українська національна система виховання. Шляхи та засоби її 

реалізації. 

Статеве виховання молодших школярів. Статеві відмінності та їх вплив 

на статеве виховання дітей. Особливості гендерної освіти та гендерного 

виховання учнів початкової школи. Гендерне виховання як педагогічна 

проблема. Загальна картина диференціації психології хлопчиків та дівчаток у 

період молодшого шкільного віку. Диференційований педагогічний вплив на 

формування гендерної поведінки школярів. 

Кредит 6. 

Тема 11. Планування виховної роботи в початковій школі. 

План виховної роботи. Мета планування. Педагогічні вимоги до плану 

виховної роботи. Джерела планування. Технологія планування виховної 

роботи. Етапи: діагностичний, прогностичний, орієнтаційно-пошуковий, 

структурно-змістовий, конструктивно-операційний, контрольно-оцінний. 

Види підходів до планування в сучасній школі. Формальний план. 

Традиційний план. Випадковий план. Механічне планування. Форми 

залучення педагогів до розробки плану виховної роботи на новий навчальний 

рік. Залучення батьків до планування виховної роботи. Форми залучення 

учнів до планування. Орієнтовні вимоги до плану виховної роботи. 

Тема 12. Педагогічна діагностика в початковій школі. 
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Поняття „дитячий колектив” у педагогіці. Види і структура дитячого 

колективу. Первинний колектив. Постійні колективи. Одновіковий 

колектив. Офіційний і неофіційний колективи. Місце дитини в колективі. 

Динаміка розвитку колективу. Методика згуртування дитячого колективу.  

Кредит 7. 

Тема 13. Методика створення і розвитку дитячого колективу в школі І 

ступеня. 

Методика організації колективних творчих справ. Тематика виховних 

справ. Етапи організації колективних творчих справ. Формування дитячого 

колективу на різних етапах його розвитку. Постановка перспектив. Створення 

традицій. Учнівське самоврядування. Умови успішності дитячого 

самоврядування. Учитель і дитячий колектив.  

Тема 14. Методика роботи з батьками школярів. 

Форми взаємодії педагогів та батьків. Батьківські збори. Лекторій. 

Педагогічні практикум. Педагогічні умови успішного виховання дітей у сім’ї. 

Вивчення батьками своїх дітей. Особистий приклад батьків. Спільна 

діяльність, розумне спілкування. Педагогічна культура батьків. Подолання 

конфлікту між батьками і дітьми. Подолання недоліків сімейного виховання. 

Участь громадськості у вихованні дітей. Орієнтовна програма вивчення сім’Ї. 

Методи вивчення сім’ї. Педагогічна просвіта батьків. Батьківські 

університети.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

Рекомендована література 

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

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. 
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. 
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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. 

 
3.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: курсова 

робота, іспит. 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, міні-контрольні, 
модульні контрольні роботи, колоквіуми, реферати, усні доповіді, творчі 

завдання. 
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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 7  

Галузь знань 

01Освіта Нормативна 

 Напрям підготовки  

013 Початкова освіта 
 

 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 210 

3-й / 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

1 сем – 1,7 

2 сем – 2,2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

32 год. 

Практичні, семінарські 

38 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

140 год. 

 

Вид контролю:  

1 сем- залік 

2 сем - екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 48/162 (33%/67%) 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія виховання” є озброїти 

студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Теорія виховання” є:  

 засвоїти принципи та закономірності виховного процесу; 

 вивчити методи, прийоми та засоби виховання в початковій школі;  

 ознайомитись з основними формами виховання за різними напрямками 

виховного процесу в школі 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– сутність теорії та методи національного виховання, специфіку виховного процесу з 

молодшими школярами; 

– принципи, форми та методи організації виховної роботи з молодшими школярами;  

– принципи організації учнівських колективів, різних дитячих об’єднань та 

керівництва ними; 

– методи позакласної та позашкільної роботи з учнями початкових класів; 
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вміти : 

– визначати конкретні завдання виховного процесу, виходячи із загальної мета 

національного виховання, рівня індивідуального розвитку та вихованості учня;  

– володіти методами і формами організації виховного процесу, педагогічної діяльності 

та прогнозування; 

– регулювати і корегувати міжособистісні стосунки в учнівському колективі, проводити 

профілактику геофронтації, формувати гуманні відносини  з учнями;  

– налагоджувати стосунки з батьками учнів, домагаючись єдності виховних впливів 

школи, позашкільних установ, сім’ї та громадськості; 

– сприяти вихованню, самоосвіті та саморозвитку учнів. 

 

Загальноредметні 

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі 

початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку 

ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника 

навчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я. 

 

Фахові 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку. Знання вимог 

до сучасного уроку трудового навчання у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроку трудового навчання. 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, 

навичок учнів початкової школи. 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку письма з учнями молодшого шкільного віку. 

 Знання вимог до сучасного уроку письма у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроку письма. 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. 

 Вміння виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом проведення 

хвилин «митців художнього слова», творчих вправ, дискусій, літературних ігор, вікторин, 

словесного малювання, уявної екранізації та інсценізації. 

 Вміння використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, аналізувати 

зображувальні засоби та особливості мови персонажів у єдності з розкриттям змісту та 

оцінкою поведінки героїв, удосконалювати механізм «випереджувального синтаксису» в 

процесі читання для розвитку смислової здогадки, задовольняти бажання дітей ставити 

питання до змісту виучуваного тексту та одержувати на них відповіді від однокласників, 

створювати умови для перенесення знань з позакласного читання на уроки класного, 

об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей молодшого шкільного віку. 

 Уміння розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки -диспути, ігри, 

дискусії засобами використання інтегрованого матеріалу та високохудожніх зразків 

допоміжної літератури. 

 Вміння визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, 

використовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні методики.  

 Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної 

взаємодії, у роботі з колегами, учнями та їх батьками. 
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 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими 

людьми. 

 Уміння використовувати представлений досвід прикладних досліджень соціальної 

психології у практичній роботі; проводити соціально-психологічні тренінги.  

 Вміння складати характеристику групи, прогнозувати динаміку розвитку малої 

групи. 

 Знання сутності понять «лідерство» та «управління». 

 Володіння знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність людської 

агресивності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться  90 години/ 3 кредити ECTS. 

         

2. Програма навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та принципи. 

Сутність процесу виховання. Виховання – соціально і педагогічно організований 

процес формування людини як особистості. Структура процесу виховання. Рушійні сили 

виховання. Внутрішні суперечності процесу виховання. Зовнішні суперечності. Складові 

виховного процесу. Закономірності виховного процесу. Принципи виховання. 

Цілеспрямованість виховання. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і 

самодільністю учнів. Зв’язок виховання з житям. Єдність свідомості та поведінки у 

вихованні. Виховання в праці. Комплексний підхід у вихованні. Виховання особистості в 

колективі.  

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність молодших школярів. 

Характеристики провідної діяльності у молодшому шкільному віці. Психічні 

новоутворення молодших школярів: довільність психічних процесів, рефлексія, 

внутрішній план дій. Основні психічні процеси: мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява. 

Психологічні умови розвитку молодших школярів. Орієнтовні завдання виховної роботи в 

1-4 класах. Позакласна робота з молодшими школярами. 

Кредит 2. Виховний простір 
Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

Сутність понять „виховне середовище”, „процес соціальної адаптації”. Умови 

педагогізації середовища. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії 

дитинства. Природне середовище, соціальне середовище, мікросередовище, виховуюче 

середовище, соціокультурне середовище (ніша і стихія). Сучасні реалії дитинства: 

економічні, політичні, соціальні, культурні, моральні. Предметно-просторове середовище. 

Психо-дидактичне середовище. 

Тема 4. Методи виховання в початковій школі. 

Поняття „методи виховання” в педагогічній науці. Прийом виховання. Засоби  

виховання. Класифікація методів виховання. Методи виховання почуттів. Характеристика 

основних груп методів виховання в початковій школі. Методи формування свідомості. 

Роз’яснення. Бесіда. Фронтальні та індивідуальні бесіди. Метод прикладу. Виховні 

функції прикладу. Методи формування суспільної поведінки. Педагогічна вимога. 

Громадська думка. Вправляння. Привчання. Доручення. Створення виховуючи ситуацій. 

Методи стимулювання діяльності та поведінки. Змагання. Заохочення. Покарання. Методи 

контролю та аналізу ефективності виховання. Форми виховної роботи з молодшими 

школярами: масові, групові, індивідуальні. 

Кредит 3. Виховний процес в початковій школі 
Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 



 19 

Змістова характеристика позаурочної роботи школи. Концепція національного 

виховання. Сутність понять „моральне виховання”, „моральна культура”. Моральні 

норми. Шляхи формування моральної культури молодших школярів. Моральна освіта. 

Вироблення навичок і звичок поведінки. Формування морального досвіду. Приклад 

учителя. Спонукання школярів до морального самовдосконалення. Умови ефективності 

морального виховання учнів. Успішність процесу морального виховання учнів.  

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 

Сутність та завдання трудового виховання учнів. Готовність до праці: теоретична, 

практична, формування культури праці. Сухомлинський про трудове виховання молодших 

школярів. Завдання трудового виховання молодших школярів. Види трудової діяльності 

та вимоги до її реалізації. Вимоги до організації праці учнів. Завдання економічного 

виховання молодших школярів. Професійна орієнтація школярів.  

Кредит 4. Естетичний і фізичне виховання учнів 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня.  

Основні складові естетичного виховання. Естетична свідомість. Естетичні почуття. 

Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетика поведінки. Завдання естетичного виховання. 

Джерела естетичного виховання. Провідні форми естетичного виховання в початковій 

школі. 

Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 

Фізичне виховання і здоров’я нації. Зміст фізичного виховання молодших 

школярів. Мета фізичного виховання. Засоби фізичного виховання. Фізичні вправи. 

Гімнастика. Ігри. Спорт. Природні чинники. Гігієнічні чинники. Форми позаурочної 

фізкультурно-спортивної діяльності в початковій школі.  

Кредит 5. Статеве виховання молодших школярів 

Тема 9. Статеве виховання молодших школярів. Особливості гендерної освіти та 

гендерного виховання в початковій школі. 

Статеве виховання молодших школярів. Статеві відмінності та їх вплив на статеве 

виховання дітей. Особливості гендерної освіти та гендерного виховання учнів початкової 

школи. Гендерне виховання як педагогічна проблема. Загальна картина диференціації 

психології хлопчиків та дівчаток у період молодшого шкільного віку. Диференційований 

педагогічний вплив на формування гендерної поведінки школярів.  

Тема 10. Українська національна система виховання.  

Структура системи виховання в Україні. Шляхи та засоби її реалізації.  

Кредит 6. Виховна робота в школі 

Тема 11. Планування виховної роботи в початковій школі. 

План виховної роботи. Мета планування. Педагогічні вимоги до плану виховної 

роботи. Джерела планування. Технологія планування виховної роботи. Етапи: 

діагностичний, прогностичний, орієнтаційно-пошуковий, структурно-змістовий, 

конструктивно-операційний, контрольно-оцінний. Види підходів до планування в 

сучасній школі. Формальний план. Традиційний план. Випадковий план. Механічне 

планування. Форми залучення педагогів до розробки плану виховної роботи на новий 

навчальний рік. Залучення батьків до планування виховної роботи. Форми залучення 

учнів до планування. Орієнтовні вимоги до плану виховної роботи.  

Тема 12. Педагогічна діагностика в початковій школі. 

Використання тестів при діагностиці учнів в початковій школі. Вимоги до тестів у 

початковій школі. Значення діагностики в початковій школі. 

Кредит 7. Дитячий колектив. Робота з батьками 
Тема 13. Методика створення і розвитку дитячого колективу в школі І ступеня. 

Поняття „дитячий колектив” у педагогіці. Види і структура дитячого колективу. 

Первинний колектив. Постійні колективи. Одновіковий колектив. Офіційний і неофіційний 

колективи. Місце дитини в колективі. Динаміка розвитку колективу. Методика згуртування 

дитячого колективу. 



 20 

Тема 14. Методика роботи з батьками школярів. 

Форми взаємодії педагогів та батьків. Батьківські збори. Лекторій. Педагогічні 

практикум. Педагогічні умови успішного виховання дітей у сім’ї. Вивчення батьками своїх 

дітей. Особистий приклад батьків. Спільна діяльність, розумне спілкування. Педагогічна 

культура батьків. Подолання конфлікту між батьками і дітьми. Подолання недоліків 

сімейного виховання. Участь громадськості у вихованні дітей. Орієнтовна програма 

вивчення сім’Ї. Методи вивчення сім’ї. Педагогічна просвіта батьків. Батьківські 

університети.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредити 

ECTS. 

Структура навчальної дисципліни 
 

Назви кредитів і тем 

Денна форма навчання 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

Тема 1. Сутність процесу виховання, основні 

закономірності та принципи. 
15 2 

2 
10 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 15 2 10 

Кредит 2. Виховний простір 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 15 2 
2 

10 

Тема 4. Методи виховання в початковій школі. 15 2 10 

Кредит 3. Виховний процес в початковій школі 

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в 

початковій школі. 
15 2 

2 
10 

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів 15 2 10 

Кредит 4. Естетичний і фізичне виховання учнів 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня 15 2 2 10 

Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового 

способу життя. 
15 2 2 10 

Кредит 5. Статеве виховання молодших школярів 

Тема 9. Статеве виховання молодших школярів. 

Особливості гендерної освіти та гендерного виховання в 

початковій школі. 
15 2 4 10 

Тема 10. Українська національна система виховання.  15 2 2 10 

Кредит 6. Виховна робота в школі 

Тема 11. Планування виховної роботи в початковій школі. 15 2 4 10 

Тема 12. Педагогічна діагностика в початковій школі 15 2 2 10 

Кредит 7. Дитячий колектив. Робота з батьками 

Тема 13. Методика створення і розвитку дитячого 

колективу в школі І ступеня. 
15 2 4 10 

Тема 14. Методика роботи з батьками школярів. 15 2 2 10 

Усього годин: 210 32 38 140 
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Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність процесу виховання, основні закономірності та принципи. 4 

2 Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 2 

3 Специфіка процесу виховання в початковій школі. 2 

4 Гуманізація процесу виховання в початковій школі. 2 

5 Виховний простір школи І ступеня. 4 

6 Методи виховання в початковій школі. 2 

7 Планування виховної роботи в початковій школі. 2 

8 Педагогічна діагностика в початковій школі. 2 

9 Трудове виховання молодших школярів  4 

10 Фізичне виховання молодших школярів 2 

11 Естетичне виховання молодших школярів 4 

12 Статеве виховання молодших школярів 2 

13 Методика згуртування дитячого колективу. 4 

14 Методика роботи з батьками школярів. 2 

 Разом 38 

 

 Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасні концепції виховання. 13 

2 Внесок видатних діячів та педагогів (Коменський Я.А., Сковорода 

Г.С., Ушинський К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинськии В.О. та 

ін.) у теорію процесу виховання. 

13 

3 Українська народна педагогіка про розумове, трудове, моральне, 

фізичне виховання. 

13 

4 Традиційні і нетрадиційні форми виховання   13 

5 Актуальні проблеми гендерного виховання. 13 

6 Макаренко А.С. та Сухомлинський В.О. про теоретичні основи 

виховання школярів. 

13 

7 Виховний простір школи І ступеня. 12 

8 Гуманізація процесу виховання в початковій школі. 12 

9 Планування виховної роботи в початковій школі. 9 

10 Трудове виховання молодших школярів 11 

11 Фізичне виховання молодших школярів 9 

12 Естетичне виховання молодших школярів 11 

13 Методика згуртування дитячого колективу. 9 

14 Методика роботи з батьками школярів. 11 

 Разом  140 

Методи навчання 
Лекція, бесіда, спостереження, роз’яснення, тестування, анкетування. 

 

 Методи контролю 
Модульні контрольні роботи, колоквіуми, самостійні роботи. 



 22 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 
 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

300 

Практичні 

заняття 

20 

  

10 

 

15 

 

15 

  

15 

 

15 

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні 

бали/ Сума 

 Кредит 4 Кредит 5 Кредит 6 Кредит 7 

 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 400 

Практичні 

заняття  

20 10 15 15 20 10 15 15 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 70 50 

 КР1 – 20   КР2 - 20 

Усього 100 100 100 100 400 

 

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 
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Методичне забезпечення 
Навчально-методичний комплекс. 

 

Рекомендована література 

Базова 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ситуація: практикум.-К., 2003 

14. Концепція національного виховання.- К., 1994 

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

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

томах, ТІ,-М., 1977 

20. Метотдика воспитательной работы-М., 1990 

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

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

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

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

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

Івано-Франківськ, 1992 

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

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

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

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

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

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

34. Фіцула М.М. Педагогіка.-К.,2002. 

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

 

Допоміжна 
 

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

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

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

43. Ващенко Г. Виховний ідеал – Полтава, 1992.  

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

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

46. Державна національна програма  “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”)- К. 1994. 
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47. Донцов А.И. Психология коллектива – М. 1984. 

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

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

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

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

Практикум – К.2003. 

52. Концепція Національного виховання – К. 1994. 

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

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

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

56. Методика воспитательной работы. – М. 1990. 

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

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

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

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

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

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

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

Франківськ 1996. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75. Фіцула М.М. Педагогіка – К. 2002 

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

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

78. 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 

університету  

Новини 

університету, 

оголошення 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.ug.ru 

Открытый урок, 

приложение к 

«Учительской газете» 

Статті, методичні 

розробки. 

рекомендації 
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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 

www.infomost.ru/pmuz/number  

www.redline.ru/education.old/rubricat

or 

Матеріали з 

профорієнтації 

Профдіагностика, 

профвідбір, основні 

підходи до 

визначення 

професійної 

http://school.edu.ru/
http://www.infomost.ru/pmuz/number
http://www.redline.ru/education.old/rubricator;
http://www.redline.ru/education.old/rubricator;
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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 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Суть процесу виховання 

 

Лекція № 1 

Тема. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ, ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ТА ПРИНЦИПИ 

Мета. Озброїти студентів знаннями щодо сутності процесу виховання молодших 

школярів, ознайомити з основними закономірностями та принципами виховання, 

виховувати інтерес до дисципліни (теорія та методика виховання в початковій школі), 

розвивати професійні якості, прагнення до самовдосконалення.  

Ключові поняття: виховний процес, сутність процесу виховання, закономірності 

виховання, принципи організації виховного процесу, практична реалізація принципів 

виховання. 

 

План 

1. Сутність процесу виховання: 

- процес виховання, його специфіка; 

- компоненти і рушійні сили. 

2. Закономірності виховного процесу. 

3. Принципи виховання. 

 

Література 

1. Педагогіка: Хрестоматія/Уклад.: А.І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко.– К.: 

Знання – Прес, 2003. – 700с. 

2. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 576с. 

3. Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 544с.  

4. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання – 

Прес, 2003. – 418с. 

5. Грицай Ю. О. Педагогіка. Курс лекцій: Навч. Посібник. – Миколаїв: Вид-во 

Іліон, 2007. – 564с. 

6. Подласот И. П. Педагогика начальной школы: Учеб. Пособие для студ. пед. 

колледжей. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 400с. 

7. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк.., 

2002. – 215с.: іл.. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Сутність процесу виховання. 

Виховання  – це головна категорія педагогічної науки, це один із чин-ників, під 

впливом якого здійснюється розвиток дитини. 

Виховання – соціально і педагогічно організований процес формуван-ня людини 

як особистості. 

Суспільство як соціальне об`єднання людей може функціонувати і розвиватися  

лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з виховання кожної 

особистості. 

 

Зневага до виховання є загибель людей, сімей, держав і всього світу.  

(Я. А. Коменський). 

Виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими 

особливостями, – її тіло, душу й розум. 

(К. Д. Ушинський). 

 

Виховання з погляду (соціального досвіду) суспільного розвитку є провідною 

сферою діяльності як окремої людини, так і людської спільності. Завдяки йому людство 

забезпечує свою безсмертність у соціальному розвитку. 

Виховання дітей молодшого шкільного віку здійснюють у процесі навчання і 

виховної роботи у школі та її межами. 

Виховання – цілісний процес. Цей процес є двостороннім (обов’язко-ва взаємодія 

вихователя і вихованця), цілеспрямованим (наявність конкретної мети), багатогранним за 

завданнями і змістом; складним щодо формування і розкриття внутрішнього світу дитини; 

різноманітним за формами, методами і прийомами; неперервним (у вихованні канікул 

бути не може), тривалим у часі (людина виховується все життя). 

 

«Я продовжую ще вчитися, моє виховання ще незавершене. Коли ж воно 

закінчиться? Коли я не буду більше здатним до нього: після моєї смерті. Все моє 

життя і є, власне, тривалим виховання.» 

 (К. А. Гельвецій). 

 

Структура процесу виховання передбачає : 

1) Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. 
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2) Формування почуттів (стійких емоційних відношень людини до явищ 

дійсності). 

3) Формування переконань (інтелектуально – емоційного ставлення суб’-єкта 

до будь-якого знання як до істинного (або не істинного). Формування у дітей 

психологічного «стрижня», власного «Я». 

4) Формування умінь і звичок поведінки. 

Рушійні сили виховання. 

Рушійною силою процесу виховання є результат подолання протиріч між 

потребами і наявним рівнем вихованості особистості. 

Внутрішні суперечності процесу виховання: 

- між необмеженими можливостями розвитку людини й обмежуючими 

умовами соціального життя; 

- між зростаючими соціально значущими завданнями, які потрібно 

вирішувати вихованцю, і можливостями, що обмежують його дії; 

- між зовнішніми впливами і завданнями виховання. 

Зовнішні суперечності: 

- невідповідність між виховними впливами школи і сім`ї; 

- зіткнення організованого виховного впливу школи зі стихійним впливом на 

дітей оточення; 

- між окремими впливами вчителів, які працюють в одному й тому ж класі; 

- між набутим негативним досвідом поведінки і новими умовами життя та 

діяльності. 

Зовнішні суперечності є тимчасовими, але вони можуть знижувати 

ефективність вихованого процесу. 

Дія рушійної сили – це внутрішня об’єктивна закономірність будь-якого 

процесу. Але у системі виховання дітей вона дещо прихована, не завжди 

усвідомлюється вихованцем, оскільки він не має достатнього соціального досвіду. 

Щоб рушійна сила справді виступала дієвим фактором, вихователь має створювати 

специфічні ситуації, залучаючи вихованців до сфери їх впливу. 

Структурні компоненти процесу виховання. 

 Зміст і мета (педагогічне завдання). 

 Форми і методи. 

 Суб’єкти взаємодії. 

 Активність суб’єктів взаємодії. 

 Матеріальні, соціальні і духовні цінності. 
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 Соціальні норми. 

 Соціально-психологічна ситуація. 

 Особистісно-розвивальний результат. 

 

Суб’єкти виховного впливу. 

Сім’я – школа – засоби масової інформації – первинний колектив – неформальні 

групи. 

Складові виховного процесу: 

 Педагогічна діагностика. 

 Педагогічне прогнозування. 

 Організація навчально-пізнавальної діяльності. 

 Організація предметно-трудової діяльності. 

 Організація соціально-комунікативної діяльності. 

 Організація ціннісно-орієнтаційної діяльності. 

 Регулювання та корекція ділових і товариських стосунків. 

Таким чином, сутність процесу виховання – закономірне, послідовне, організоване, 

безперервне, систематичне керівництво розвитком і формуванням особистості.  

 

2. Закономірності виховного процесу 

Закономірності – стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі зв’язки у ви-хованні, 

реалізація яких сприяє ефективному розвитку особистості. 

Найважливішими закономірностями є: 

1) Органічний зв'язок виховання із суспільними потребами та умовами 

виховання. 

2) Взаємодія у виховному процесі всієї сукупності різноманітних чинників. 

3) Опора у виховному процесі на позитивні якості дитини, стимуляцію 

активності особистості, позитивні емоції від досягнутих успіхів.  

4) Результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній світ 

дитини, її духовну, емоційну сфери. 

5) Визначальними у вихованні є діяльність і спілкування. 

Єдність 

національного і 

загально-

людського 

 

← 

 

 

 

 

Природо-

відповідність 

 

 

 

→ 

 

Культуро-

відповідність 
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3.Принципи виховання 

 

Принципи виховання – керівні положення, які відображають загальні 

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

виховного впливу. 

Вони є узагальненою системою вимог, які охоплюють усі аспекти виховного 

процесу, відображають результати виховної роботи. 

Процес виховання ґрунтується на принципах: 

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

є визначення мети. Педагог відповідно до мети своєї діяльності повинен спрямовувати 

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

скоригувати виховний процес. 

Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльніс-тю учнів. 

Педагогічне керівництво зумовлене недостатнім життєвим досві-дом молодої людини, а 

виховання творчої особистості можливе лише за умо-ви поєднання зусиль вчителя з 

самостійністю, творчістю, ініціативою і самодіяльністю учнів. 

Зв’язок виховання з життям. Його суть — виховна діяльність школи має 

орієнтувати учнів на те, що вони повинні жити життям суспільства, брати посильну участь 

у ньому вже за шкільною партою і готуватися до трудової діяльності. Реалізація цього 

принципу передбачає використання у виховній роботі краєзнавчого матеріалу, сис-

 ↑ 

 

Гуманізація 

 

← 

 

 

 

 

Принципи 

виховання 

  

→ 

 

Демократиз

ація 

 ↓  

 

Безперервніс

ть і наступність 

 

 

← 

 

 

 

 

Єдність 

навчання і виховання 

  

 

→ 

Активність, 

самодіяльність і 

творча ініціатива 

   

 

Диференціац

ія та 

індивідуалізація 

 

 

← 

 

 

 

 

 

 

→ 

 

Гармонізаці

я родинного і 

суспільного 

виховання 
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тематичне ознайомлення учнів із суспільно-політичними подіями в країні, залучення їх до 

посильної участі в громадській роботі. 

Прилучаючись до активного життя, школярі засвоюють досвід старших поколінь, 

можуть і повинні брати посильну участь у процесі державотворення. Завдяки цьому в них 

формується психологічна, моральна і практична готовність до самостійного суспільного 

життя й діяльності. 

Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Поведінка людини — це її 

свідомість у дії. Виховання такої єдності свідомості — складний і суперечливий процес, 

оскільки формування навичок правильної поведінки набагато складніше, ніж виховання 

свідомості. Для подолання цієї суперечності необхідне правильне співвідношення методів 

формування свідомості та суспільної поведінки, запобігання відхиленням у них, 

вироблення в учнів несприйнятливості до будь-яких негативних впливів, готовності 

боротися з ними. 

Виховання в праці. В основі цього принципу — ідея, що формування особистості 

безпосередньо залежить від її діяльності, від особистої участі в праці. Цей принцип 

спирається і на таку психологічну якість, як прагнення дитини до активної діяльності. 

Реалізується за умови усвідомлення учнями, що праця — єдине джерело задоволення 

матеріальних і духовних потреб, чинник усебічного розвитку особистості, сумлінне 

ставлення до неї — важлива позитивна риса. 

Комплексний підхід у вихованні. Ґрунтується на діалектичній взаємозалежності 

педагогічних явищ і процесів. Втілення його в життя передбачає: єдність мети, завдань і 

змісту виховання; єдність форм, методів і прийомів виховання; єдність виховних впливів 

школи, сім’ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці; врахування вікових та 

індивідуальних-особливостей учнів; єдність виховання і самовиховання; постійне 

вивчення рівня вихованості учня і коригування виховної роботи. 

Наголошуючи на важливості та необхідності дотримання цього принципу, В. 

Сухомлинський писав, що не можна вилучати з системи виховання жоден аспект. Упус-

тивши щось одне — виховання переконань, виховання людяності, виховання любові до 

праці — вже не вдасться вирішити інші завдання. 

Виховання особистості в колективі. Індивід стає особистістю завдяки 

спілкуванню і пов’язаному з ним відокремленню. Найкращі умови для спілкування й ві-

докремлення створюються в колективі. Отже, цей принцип виховання зумовлений 

об’єктивними закономірностями розвитку дитини і відповідає природі суспільства. Його 

реалізація передбачає усвідомлення учнями того, що колектив — могутній засіб 

виховання, що певні риси особистості формуються тільки в колективі, значення 
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згуртованості колективу та його думки для виховання школярів, участь учнів у 

самоврядуванні сприяють розвиткові самостійності, самодіяльності, ініціативи та ін. 

Найбільша виховна цінність колективу в тому, що між його членами виникають 

найрізноманітніші стосунки: взаємної відповідальності й залежності, ділові, організаторів 

і виконавців, між вихователями і вихованцями, між старшими й молодшими, 

міжособистісні стосунки (симпатії, товариськості, дружби, любові).  

Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів. 

Педагогічне керівництво зумовлюється відсутністю в учнів життєвого досвіду; виховання 

творчої особистості можливе, якщо існують умови для вияву самостійності й творчості, 

схвалюються ініціатива та самодіяльність. Цей принцип передбачає безпосередню участь 

учнів у плануванні своїх громадських справ, усвідомлення їх необхідності й значення, 

контроль за їх виконанням, оцінювання досягнутих результатів. При цьому важливо 

запобігти жорсткому регламентуванню діяльності дитячого самоврядування, ад-

мініструванню, надмірній опіці. 

Закінчуючи характеристику закономірностей і принципів виховного процесу, треба 

особливо підкреслити, що тільки їх сукупність забезпечує успішне визначення завдань, 

вибір змісту методів, засобів і форм виховання. Недопустима і гіперболізація того або 

іншого принципу, оскільки це знижує ефективність вирішення одних виховних завдань за 

рахунок інших. Аналогічно, недооцінка окремих принципів буде вести до зниження 

ефективності процесу. Тільки цілісне застосування принципів дозволить успішно 

вирішити завдання сучасної школи. 

Принципи виховання - не готові рецепти й універсальні правила. Вони дають 

знання наукових основ навчально-виховної роботи, спираючись на які, вчитель може і 

повинен самостійно вирішувати постійно виникаючі педагогічні завдання. 

 

 

 

 

 

Лекція № 2 

 

Тема. ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Мета: Розкрити сутність понять «виховне середовище», «процес соціальної 

адаптації», окреслити умови педагогізації середовища, виховувати професій -ні якості, 

комунікабельність, відповідальність, розвивати творчі можливості студентів . 
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Ключові поняття: виховний простір школи, виховний простір класу, середовище, 

соціалізація, педагогізація середовища. 

 

План 

1. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії дитинства.  

2. Педагогізація середовища. 

3. Середовище як джерело виховання молодшого школяра. 

 

Література 

1. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для 

вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богданова А. М., 2009. 

– 226 с.  

2. Педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / Укл. І.В. Середа – 

Миколаїв: вид-во «Іліон», 2007. – 196 с. 

3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. 

посіб. – К.: Знання, 2008. – 566 с. 

4. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: 

навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2002. – 

400 с. 

5. «Все мистецтво виховання полягає в тому, щоб ставити молодих людей в 

умови, які зможуть розвивати в них зародки розуму і доброчесності.»  

(К.Гельвецій) 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

 

1. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії дитинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крім законів спадковості, треба паралельно вивчати виховуючи 

середовище тоді, можливо, не одна загадка знайде своє рішення.» 

(Я.Корчак) 

 

«Нам потрібен світ, який придатний для дітей, якщо світ придатний для 

дітей, він придатний для кожного.» 

(З послання дитячої делегації Генеральної  Асамблеї ООН, 2002р.) 
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Виховання починається із створення для підростаючої людини виховую чого 

середовища, тобто цілеспрямованого позитивно впливаючого на процес розвитку 

особистості. З точки зору філософсько-педагогічної поняття «середовище» має багато 

значень. Це і природне, географічне середовище: різні умови для розвитку маленької 

людини створюються на Півночі і Півдні, на берегах великих річок і озер і в степах або в 

лісовій зоні, у великих містах і в сільській місцевості. Це і широке соціальне середовище 

як фактор економічного, політичного, соціального, культурного розвитку суспільства в 

цілому і окремих соціальних груп: сім’ї, школи, позашкільних установ, неформальних 

об’єднань. Свій внесок у формування особистості роблять і такі інститути суспільства, як 

друковані видання, радіо, телебачення, відео, клуби, бібліотеки, театри, музеї, 

різноманітні види і форми реклами тощо. 

Це і безпосереднє середовище кожної дитини – мікросередовище: дім, сім’я, 

вулиця, друзі, тобто ті фактори, з якими дитина безпосередньо стикається, які впливають 

на формування її особистості. Діти інтуїтивно розуміють і оцінюють оточуюче 

середовище. І чим старші, тим мудріше і усвідомливіше. 

Історичний досвід розвитку людського суспільства доводить означену думку. Так, 

маленький Моцарт, як відомо, жив у атмосфері музики і дуже рано сам залучився до 

музичного інструмента. Джордано Бруно у 12 років захопився книгами з богослов’я, 

логіки та діалектики. Розповідають, що Ампер, ще не знаючи цифр, придумав свою 

систему рахунку за допомогою камінців і жолудів. 

Отже, оточуюче середовище – могутній фактор розвитку і виховання підростаючої 

людини. І саме тому педагогізації середовища – начальне завдання школи, кожного 

вчителя. 

В теорії виховання останнім часом у зв’язку з ідеями гуманізації виховання, 

визнання самоцінності дитинства з’явився термін «виховний простір». На думку 

Демакової І.Д., виховний простір – це засвоєне середовище (природне, культурне, 

соціальне, інформаційне), пристосоване для вирішення виховних завдань. 

Суттєвим для теорії та методики виховної роботи є поняття «виховуюча ситуація». 

На думку В.А.Караковського, «це така сукупність обставин, яка дає можливість побачити 

стосунки, що склалися між дітьми; свідомо, цілеспрямовано впливати на процес 

народження, розвитку та корекції цих стосунків. Автор наводить описані у педагогічній 

літературі варіанти різноманітних ситуацій: ситуація авансування довіри 

(А.С.Макаренко);  

 вільного вибору (О.С.Богданова); 

 невимушеної примусовості (Т.Є.Конікова); 
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 емоційного зараження (А.М.Лутошкін); 

 успіху (Караковський, Газман);  

 творчості (Караковський);  

 ситуація конфлікту(у багатьох педагогів). 

Вирішення проблеми адаптації дітей до соціальних умов життя сприяє 

педагогізація середовища, тобто спеціальне піклування про створення виховую чого 

середовища. 

Виховуючи середовище на відміну від формуючого – це сукупність оточуючих 

дитину обставин, соціально ціннісних, таких, що впливають на особистісний розвиток і 

сприяють її входженню у сучасну культуру. Педагог, використовуючи чинники природної 

і соціальної ситуації розвитку дитини, надає їм цільову спрямованість, створюючи 

позитивне виховуючи середовище. 

Можливі два шляхи створення педагогом виховую чого середовища. По-перше, 

надання педагогічної інтерпретації природним і соціальним факторам за допомогою 

різноманітних педагогічних прийомів: 

 цілеспрямоване привертання уваги дітей; 

 роз’яснення незрозумілих явищ і фактів; 

 етичних і естетичних оцінок («Справжній чоловік поступив би в такій 

ситуації інакше…»); 

 організація спостереження дітьми предметів і явищ, тощо. 

По-друге, це конструювання педагогом спеціальних виховуючи ситуацій в 

природному і соціальному середовищі 

Спеціальна робота школи і кожного педагога – вихователя щодо конструювання і 

розвитку виховую чого середовища включає в себе декілька спеціальних напрямків: 

 створення в «педагогічному просторі» дитини соціокультурного середовища 

розвитку; 

 педагогічний вплив на сім’ю як фактор виховання; 

 створення і розвиток учнівського колективу як середовища само актуалізації 

дитини; 

 сприяння дитячому руху в школі і поза нею, допомагає у створенні і 

функціонуванні дитячих позитивних організацій і об’єднань;  

 співпраця з багатопрофільними творчими об’єднаннями дітей і дорослих 

клубного типу (в школі і поза школою); 
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 взаємодія з неформальними об’єднаннями молоді, формування у школярів 

адекватного ставлення до позитивних і негативних об’єднань;  

 предметне середовище: інтер’єр шкільних приміщень, наочні посібники, 

способи розстановки меблів, квіти і прикраси, світло і кольорова гама тощо.  

Соціокультурне середовище – це сукупність взаємопов’язаних економічних, 

соціальних і культурних ставлень до освіти, наявність і зміст яких дозволяє їй само 

організовуватися і, в свою чергу, впливати на соціальні процеси. Цей вплив тим вищий, 

чим вища культура освіти і виховання. 

Соціокультурні умови сприяють ефективному вихованню, якщо вони включають:  

 правове, матеріальне, економічне забезпечення функціонування, розвитку і 

постійного оновлення виховних систем; 

 наявність у сфері освіти ініціативних груп, здібних до самостійних 

культурних акцій, проектів і творчої діяльності; 

 здійснення більш менш системної і концептуально вираженої політики у 

сфері освіти, що пропонують суспільство і держава; 

 визнання суспільством і органами управління права шкіл на автономність і 

різноманітні культурно-освітні ініціативи і забезпечення підтримки нововведень;  

 наявність культури управління; 

 здібність самої сфери освіти до змін та еволюції, а також здібність впливати 

на динаміку суспільства. 

Ключовими поняттями в характеристиці соціокультурного середовища виховання 

як фактора розвитку дитини є поняття «ніша» і «стихія». 

Ніша – це означений простір можливостей, що дозволяє дітям задовольнити свої 

потреби. 

Стихія – це неорганізована, нічим не стримана сила, що діє у природному і 

суспільному середовищі. Педагогічний смисл явища «стихія» полягає у владі над дітьми. 

Кожному вчителю і батькам добре відомі явища останніх років: спілкування мовою 

сленга, цитування банальних слів рек-лами, «насолода від пива»; «тусовки» у нічних 

клубах; ранній секс тощо. 

Звідси виникає стратегічне завдання виховання – створення в школі, класі, в 

індивідуальному розвитку дитини такої системи виховання, яка б дозволила регулювати 

стихійні впливи середовища і створити нішу культурного розвитку школяра. 

Сучасні реалії дитинства, що болісно вражають сучасне дитинство, можна 

умовно поділити на групи: 
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1) Економічні: майнове розшарування дітей як наслідок майнового 

розшарування дитинства; заміна товариських стосунків стосунками «купівлі - продажу»; 

гіпертрофовані потреби в матеріальній сфері при відсутності духовних потреб. 

2) Політичні: нестабільність у політиці привела до існування в дитячому 

середовищі невпевненості у майбутньому, депресіям і страхам, уходу в неформальні 

молодіжні об’єднання асоціального і антисоціального напрямку, підвищеному 

критиканству. 

3) Соціальні: зміни в медичному обслуговуванні (платні послуги, відміна 

обов’язкової диспансеризації) привели до збільшення числа захворювань, збільшення 

відсотка смертності. Слабко вирішуються проблеми багатодітних, неповних сімей тощо.  

4) Культурні: засилля молодіжної масової поп-культури; високі ціни 

предметів культури (книг, відвідувань музеїв, театрів, кінотеатрів, поїздок, концертів); 

руйнування системи дитячих позашкільних закладів – привело до втрати ціннісного 

ставлення до культури. 

5) Моральні: орієнтація молоді на індивідуалізм, поява певних моральних 

понять «хазяїн життя», моральна «розкутість». 

6) І як наслідок цього – поява деяких негативних явищ, пов’язаних з 

дитинством: дитяча безнадзорність і безпритульність мають тенденцію розширення;  

зростання злочинності неповнолітніх; поява дитячої проституції; нові види 

правопорушень дітей («рекет», «розбірки»); зростання тенденції затягування дітей у 

табакопаління вживання алкогольних напоїв, наркотичних і токсичних речовин; 

занурення у віртуальну сферу через Інтернет, дитячий і юнацький суїцид. 

Таким чином сучасні реалії вносять суттєвий штрих в характеристику шкільного 

дитинства. І відповідно вносять корективи в організацію і методику виховання.  

Ось чому створення виховую чого соціокультурного середовища – одне з головних 

стратегічних напрямків в організації і методиці виховання.  

 

 

3. Середовище як джерело виховання молодшого школяра. 

 

 

 

 

 

 

Молодший школяр має прямі чи опосередковані зв’язки з природним, 

соціальним, навчальним, ігровим, технологічним і психопедагогічним 

середовищами. Вихованість, навченість сучасної дитини – результат не 

лише діяльності вчителя, а й впливу всіх перелічених середовищ. 

(О.Я. Савченко) 
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Як зазначає О.Я. Савченко створення середовища навколо дитини педагогічного 

середовища у школі, в класі загалом настільки важливо, що варто було б написати про це 

солідну книгу із посиланням на досвід наших славних попередників (А.С Макаренко, В.О 

Сухомлинський, І.Г. Ткаченко, О.А. Захаренко та ін.), назвати адреси багатьох сучасних 

шкіл, де середовище спеціально проектується і використовується як могутній засіб 

виховання і розвиток учнів. 

 

 

 

 

 

 

На думку Савченко О.Я., для виховання молодших школярів оптимальною є 

автономна початкова школа або цей заклад у комплексі з дитячим садком. У створенні 

середовища найперше маємо звертати увагу на зовнішнє середовище школи, а саме : його 

зручність для учнів, упорядкованість і охайність подвір’я, коридорів, класів, урахування 

при цьому фізичних можливостей дітей молодшого шкільного віку, естетичну 

привабливість території і приміщення школи. Передусім слід подбати про створення на 

подвір’ї або поблизу школи сприятливого екологічного простору: дослідної ділянки, 

квітників, екологічної стежки тощо. 

Предметно-просторове середовище матеріальне, тому досвідчений педагог може 

відразу його сприйняти і оцінити. А середовище психодидактичне неможливо відразу 

побачити, осягнути, бо воно характеризує стиль педагогічної взаємодії вчителя з учнями, 

етику спілкування, мотивацію різних груп дітей, створення умов для діалогу, 

«програмування успіху» тощо. 

Психодидактичне середовище має бути гуманним, комфортним для всіх дітей, 

стимулювати їх ставити кращими в усіх своїх справах. У кожній школі, кожному класі має 

панувати особлива атмосфера емоційного благополуччя усіх вихованців незалежно від 

рівня їх навчальних досягнень. 

Саме у початкових класах, де учні навчаються упродовж 4-х років, необхідно 

особливо вдумливо і цілеспрямовано створювати педагогічно доцільне навчальне, 

виховне і розвивальне середовище. 

Таким чином, методики виховання і навчання мають передбачати цілеспрямоване 

проектування і створення у школі сприятливого для молодших школярів середовища, яке 

«Виховання середовищем, обстановкою, створеною самими учнями, 

речами, що збагачують духовне життя колективу, - це, на наш погляд, 

одна з найтонших сфер педагогічного процесу. Матеріальну базу школи 

ми розглядаємо в нерозривній єдності з обстановкою, до якої входять 

природа, праця і суспільна діяльність навколишніх людей.» 

(В.О. Сухомлинський) 
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є могутнім фактором забезпечення цілісного, системного впливу на особистість дитини. У 

оптимальному середовищі мають поєднуватися найважливіші чинники, які впливають на 

духовно - моральну, розвивальну, естетичну, оздоровчу складові виховання. Створення 

позивного освітнього простору може бути міцним підґрунтям для активної співпраці усіх 

суб’єктів виховного процесу. 

Змістовий модуль 2. Основні напрями виховання в початковій 

школі 

Лекція № 1 

 

Тема. ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.  МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Мета. Ознайомити студентів із змістовою характеристикою виховного процесу в 

початковій школі; озброїти знання щодо основних  складових морального виховання 

молодших школярів; формувати педагогічну культуру, виховувати зосередженість, 

активність, формувати відповідальне ставлення до професії вчителя.  

Ключові поняття: зміст виховання, види діяльності молодших школярів, напрями 

виховання; моральне виховання, моральна культура, моральні норми.  

 

                                                       План 

1. Змістова характеристика позаурочної роботи школи. 

2. Сутність понять «моральне виховання», «моральна культура». 

3. Шляхи формування моральної культури молодшого школяра. 

4. Умови ефективності морального виховання учнів. 
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1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 
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4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. – К.: Вища шк., 

2005. – 343 с. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

 

1. Змістова характеристика позаурочної роботи школи. 

   Проблема змісту і напрямків позаурочної виховної роботи в сучасній школі 

досліджується українськими вченими (Бех І.Д., Дем'янюк Т.Д., Докукіна О., Капська А.Й., 

Кобзар Б.С., Мартинюк І.В., Пустовіт Г.П., Свириденко С.О., Сущенко Т.І., Щербань 

П.М., та ін.); над розробкою змісту позаурочної виховної роботи працюють учителі, 

організатори з виховної роботи, працівники позашкільних закладів (Антонова Л., 

Бережний С, Гнатюк В.М., Єфремов С, Казанжи А.І., Мартиненко С, Остапенко М., 

Тарнавська А., Теофанова М., та ін.) 

    В Концепції національного виховання з-поміж головних напрямків 

виховання у школі виокремлено такі: 

 формування національної свідомості, відчуття своєї причетності до 

розбудови національної державності; 

 формування національної гідності і гордості за свою Батьківщину; 

 героїко-патріотичне виховання; 

 формування духовності особистості; 

 утвердження   принципів  загальнолюдської  моралі:   правди,  любові, 

справедливості,      патріотизму,     доброти,      працелюбності,      інших доброчинностей;  

 художньо-естетична освіченість і вихованість; 

 трудова активність, формування творчої працелюбної особистості; 

 повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних 

здібностей; 

 формування у дітей і молоді поваги до Конституції, законів України, 

національної символіки; 

 формування екологічної культури,  гармонійних відносин людини  і 

природи; 

 розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді. 

[Концепція    національного    виховання.    Схвалена    Всеукраїнською  

педагогічною радою працівників освіти ЗО червня 1994 року]  

    Зазначимо, що кожен із означених напрямів виховання мас відносну 

самостійність, однак усі  вони  тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного  і  
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утворюють  єдину,   цілісну  систему  національного  виховання, спрямовану на 

формування національно свідомого громадянина України. 

Могутнім засобом у цій справі, як зазначає В.П.Струманський, є чітко спланована, 

систематична позаурочна виховна діяльність. У процесі позаурочних заходів створюються 

умови для накопичення учнями досвіду колективного життя, громадсько-соціальної 

активності, забезпечується максимальне задоволення індивідуальних інтересів і нахилів 

школярів. Залучаючи дітей до позаурочної діяльності, вчитель-вихователь організовує 

їхній вільний час, продовжуючи тим самим час цілеспрямованого впливу на них.  

    Як зазначають прихильники діяльнісно-особистісного підходу до виховання 

(Білоусова В.О., Воловик А.Ф., Красовицький М.Ю., Курлянд З.Н., Наумснко Р.А., 

Сущенко Т.І. та ін.), в позаурочній виховній діяльності повинно бути забезпечено єдність 

свідомості і діяльності, переконань і поведінки, адже позаурочна робота, побудована лише 

на звертанні до свідомості дітей, без включення їх в активну різноманітну діяльність, не є 

відповідного виховного ефекту. 

    На думку І.Д.Беха, при організації діяльності молодших школярів необхідно 

враховувати специфіку цього віку: рухомість, конкретність мислення, велику вразливість, 

здатність до наслідування, неможливість довго концентрувати увагу на чомусь одному. 

Молодших школярів приваблюють справи, в яких діти вступають у стосунки співпраці, 

взаємодопомоги, дружби. Якщо колективна діяльність відповідає інтересам школярів, 

захоплює їх своєю метою, у дітей з'являється потреба допомагати одне одному, 

піклуватись про покрашення оточуючого життя. 

    В результаті аналізу сучасної психолога-педагогічної літератури з питань 

організації позаурочної виховної роботи можна дійти висновку, що найбільш 

оптимальними для позаурочної виховної роботи з молодшими школярами є такі види 

діяльності: пізнавальна діяльність; трудова діяльність; ігрова діяльність; художньо-

естетична діяльність; спортивна діяльність. 

Пізнавальна діяльність учнів початкових класів у позаурочній діяльності стала 

предметом вивчення багатьох теоретиків і практиків (Анжієвський М.А., Білецька Т.Д., 

Гавриличев Г.Ф., Демакова І.Д., Зеленіна Л.М., Киянчук І., Пєшкова Т., Підласий І.II, 

Рабченюк Т., Юрчик В. та ін.) 

    Пізнавальна діяльність молодших школярів повинна не тільки задовольнити їхні 

пізнавальні інтереси, але й будуватися таким чином, щоб діти від простих завдань 

переходили до вирішення більш складних. У початкових класах пізнавальна діяльність у 

зв'язку з особливостями дитячого мислення повинна знаходитись під постійним 

педагогічним  контролем і проводитись у певній послідовності. Позаурочна пізнавальна 
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діяльність порівняно з навчальним процесом мас більше різноманітних форм. Діти беруть 

участь у конкурсах, вікторинах, слухають бесіди, розповіді про нове у світі науки і 

техніки, природи, беруть участь в іграх пізнавального характеру. Трудова діяльність, як 

стверджують учені і практики (Галагузова М.А., Грнцай Ю.А., Журавльова А.П., Каюкова 

Л.А., Красовицький І.О., Солодко-ва А.Ф. та ін.) організовується у відповідності з рівнем 

підготовленості молодших школярів до того чи іншого виду праці. Діти впорядковують 

навчальні посібники, складають різноманітні колекції, збирають природний матеріал до 

уроків праці, прибирають приміщення, доглядають за квітами, ін. У 2-3 класах на перший 

план висувається суспільна спрямованість трудової діяльності учнів, що сприяє 

формуванню навичок колективної праці, вихованню інтересу до трудової діяльності. 

Результати трудової діяльності викликають у дітей позитивні емоції, почуття задоволення, 

що спонукає їх до нових трудових дій. Характерною особливістю трудової діяльності 

молодших школярів є те, що вона супроводжується ознайомленням з працею дорослих. 

    Пріоритетним є значення ігрової діяльності в житті молодших школярів. 

Класики педагогіки та сучасні педагоги і психологи продовжують досліджувати проблему 

організації ігрової діяльності. Суттєве місце посідає означена проблема в дослідженнях 

теоретиків і вчителів-новаторів, педагогів-організаторів (Айдарова Л., Бік О.В., Газман 

О.С., Гречанюк, Дудова Т., Дьяконова К.Г., Івочківна Г., Коїшч Д., Кутєєв Є.О., Либідь 

С.Г., Онисюк Л., Пиріг 3., Приступа Є.М., Солодка М., та ін.). 

    Ігрова діяльність молодших школярів виступає як спеціальна форма колективної 

діяльності і як елемент, важлива складова всіх Інших видів діяльності. В іграх дітей 

віддзеркалюється світ дорослих, через гру молодші школярі пізнають оточуючу дійсність. 

Ігрова діяльність молодших школярів багатопланова. Існують різноманітні класифікації 

ігор, серед них найбільш поширеними   є   ігри   рухливі,   спортивні,   дидактичні,   

розвивальні тощо. 

 

 

 

2. Сутність понять «моральне виховання», « моральна культура». 

Моральне виховання – це цілеспрямований процес взаємодії вихова-телів і 

вихованців, спрямований на оволодіння школярами моральною культурою, яка визначає 

ставлення школярів до навколишнього світу. 

Моральна культура – це найголовніший компонент духовного життя людини, 

який характеризує її досягнення в оволодінні основами моралі як сукупності принципів, 

вимог, норм, правил, які регулюють дії в усіх сферах її життя, у формуванні моральної 
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свідомості, розвитку моральних почуттів, виробленні звичок моральної поведінки 

особистості. 

Моральні норми – це система вимог, які визначають обов’язки люди-ни по 

відношенню до оточуючого світу, зразки, які не тільки орієнтують поведінку особистості, 

але й дають можливість оцінювати й контролювати її. 

 

(У словнику Даля «мораль» визначається як «правила» для волі та совісті)  

10 Заповідей = «Полюби ближнього свого, як самого себе» 

Таким чином, моральні норми закріплені в таких поняттях, як: добро, обов’язок 

совість, гідність, справедливість, щастя, зміст життя та інші. 

Поняття «добро» відбиває все те позитивне, що спрямоване на благо людей. Тому 

добро служить засобом моральної оцінки вчинків дій, стосунків між людьми.  

 

«Добро – це думка, положена на волю, тільки за цієї умови матимемо 

непримиренність до зла, – а це і є сама суть добра... Мета виховання полягає в тому, 

щоб, морально вдосконалюючись, людина в своїх взаємовідносинах з іншими людьми 

перемагала зло.». 

(В.О.Сухомлинський)  

   

Норми поведінки знаходять вияв у: 

1) Ставленні людини до народу, Батьківщини, національної культури, історії, 

звичаїв, традицій, що дозволяє говорити про патріотизм людини. 

2) Ставленні до праці, національного братства, природи (екологічне 

виховання). 

3) Ставленні дитини до людей, всього живого, що дозволяє говорити про 

почуття дружби, любові, поваги до друзів, батьків, старших. 

4) Ставленні людини до самої себе, що виявляється в чесності, 

безкорисливості, великодушності, дисциплінованості. 

Дисциплінованість – риса характеру, яка проявляється у свідомому дотриманні 

людиною норм і правил поведінки в школі та поза нею, чіткому та організованому 

виконанні обов’язків. 

 

3. Шляхи формування моральної культури молодшого школяра. 

1) Моральна освіта для формування у школярів моральних понять, що дає 

можливість ознайомити людину з основними вимогами моралі, її принципами і 
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категоріями, піднімає емпіричні знання до рівня наукових, які дозволяють зрозуміти 

сутність, зміст моральних дій, виховувати переконання, пов’язані з почуттями людини, 

тобто з емоційним станом, який знаходить вияв у інтересах, радощах, здивуванні, 

стражданні тощо. 

Формуванню моральних цінностей сприяє: 

 розумна любов до дитини батьків, учителів, близьких; 

 доброзичливе середовище, дружні стосунки; 

 педагогічно доцільна організація діяльності школярів, її спрямованість на 

розвиток активності, взаємодії, взаємодопомоги, самостійності; 

 звернення до різних видів мистецтва: музики, живопису, театру, літератури, 

кіно тощо; 

 залучення дітей до природи. 

2) Вироблення навичок і звичок поведінки – потрібні вправи, привчання: 

«Школяр робить погане не завжди тому, що його цього вчать робити погане, а частіше 

всього тому, що його не вчать робити добро». 

3) Формування морального досвіду в діяльності і спілкуванні школяра 

(виховні заходи як компоненти виховної роботи). 

4) Спонукання школярів до морального самовдосконалення, що вимагає 

виховання культури почуттів. Як виявляється в здатності людини до співпереживання, 

співчуття, розуміння інших і себе, культури поведінки, спілкування людини. 

5) Приклад учителя, старших товаришів, опора на народну мудрість, мораль, 

традиції, звичаї. 

 

4. Умови ефективності морального виховання учнів. 

Проблемі формування загальнолюдських норм моральності велику увагу приділяв 

В.О.Сухомлинський: «Саме в молодшому віці, коли душа дуже піддатлива до емоційних 

впливів, ми розкриваємо перед дітьми загальнолюдські норми моральності, вчимо їх 

азбуки моралі» [Сухомлинский В.О. Вибрані твори: В 5т. – К.: Радянська школа, 1977. -  

Т.4 – с. 146] 

Процес морального виховання здійснюється у взаємозв’язку з інтелектуальним 

розвитком особистості та формуванням вольових якостей її. У комплексі вони становлять 

духовну сферу особистості. У процесі її розвитку поетапно формується моральний досвід.  

Завдання педагога полягає у тому, щоб донести загальноприйняті норми поведінки 

до усвідомленого сприйняття учнями, перетворити на міцні знання, що ґрунтуються на 

відповідних поглядах, ставленнях і переконаннях, тобто на моральні знання. 
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Одна з важливих складових морального виховання молодших школя-рів – 

формування моральних почуттів. Одного лише раціонального засвоєння моральних 

принципів та ідеалів недостатньо для людини. Кожен з нас «біль-ше людина в тому, як 

вона почуває, ніж у тому, як вона думає» – зазначав К.Д.Ушинський [Ушинський К.Д. 

Твори: В 6 т. – К.: Радянська школа, 1952. – Т.4.] 

На основі моральних почуттів формуються моральні ставлення. 

Ставлення – один з головних складових морального виховання. Одне з 

найважливіших, але істотних завдань виховання – набуття моральних умінь і навичок. 

Завдяки умінням діти здатні легко і природно наслідувати норми моральності. Моральн і 

норми діють тоді, коли зі стану знань і усвідомлення вони перетворюються на практично 

засвоювані й автоматично дотримувані. Ось чому в моральному вихованні велике 

значення надається тренуванню (вправлянню) у засвоєнні моральних норм, у виробленні 

моральних умінь. Моральність особистості виявляється і її діяльності і ставленнях, що 

мотивують цю діяльність. Діяльність, на думку психологів, активна форма виявлення 

ставлення. Діяльність має бути організована так, щоб її суб’єктом був школяр, а не 

вчитель. Якщо вчитель що-небудь планує, готує, проводить, а діти лише передбачені їм 

ролі, то в такому разі можна говорити про організацію дітей, а не їх діяльності. Потрібен 

цілісний блок: мета – спосіб – дія – результат. 

    У процесі різнобічної діяльності в школярів формуються моральні стосунки – 

вид соціальних відносин, в основу яких покладено моральне починання. Про моральну 

вихованість людини зазвичай роблять висновок з її поведінки. Поведінка – поняття дуже 

широке, воно охоплює усі сторони життєдіяльності особистості. Тому дія розкриття її 

моральної сутності слід виокремити якусь найменшу одиницю, яка б зберігала властивості 

цілого. Такою найменшою одиницею поведінки може бути вчинок. Кожен вчинок має 

оцінюватись за 3-ма найважливішими показниками: що зробили – практичний результат, 

чого навчились – інтелектуальний результат, як виявили себе – моральний результат. 

 

«Моральна вихованість полягає, врешті решт, у тому, що людина прагне зробити 

добро і не може робити зла...Найвищою рушійною силою людської поведінки є  

переконаність у тому, що добро – вершина морального багатства» 

                                                                             (В.О.Сухомлинський) 

 

Отже можна зробити висновок, що успішність процесу морального виховання 

вимагає: 

1) Підбору змісту, джерел, методів, прийомів виховання в залежності від 
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вікових особливостей учнів. 

2) Урахування індивідуального досвіду школярів, їх позицій, виявлення 

суб’єктивної готовності до самовдосконалення. 

3) Сумісної виховної діяльності школи, сім’ї та інших виховних факторів. 

4) Такту вчителя, його поваги до особистості дитини. 

5) Вивчення результатів виховного впливу та за необхідності коректування 

виховної діяльності. 

Змістовий модуль 3. Методика виховної роботи 

 

Лекція № 1 

Тема. Планування виховної роботи в школі 

Мета. Озброїти студентів знаннями про планування виховної роботи в школі; 

виховувати дисциплінованість, відповідальність; розвивати логічне мислення, 

комунікативні здібності. 

Ключові поняття: план виховної роботи, вимоги до плану, види планів, структура 

плану виховної роботи, орієнтовне планування. 

План 

1. План виховної роботи. Технологія планування(етапи). 

2. Види  підходів до планування в сучасній  школі. 

3. Орієнтовне  планування класу і школи. 

Література 

1. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., 

доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

2. Години спілкування в початковій школі / Упоряд. О. Кондратюк, О. 

Кравчина. – К.: Вид. Дім „Шкіл. світ”: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с. 

3. Т.Д. Дем’янюк. Організація виховного процесу в сучасному 

загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – 

Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с. 

4. Трихін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібн. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с. 
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Учитель початкової  школи складає план виховної роботи з класним колективом у 

формі,визначеній  адміністрацією  школи. 

План виховної роботи-педагогічно обґрунтована система  виховних дій;науково 

обґрунтоване проектування становлення  та розвитку класного колективу  і  кожного учня.  

Мета планування-забезпечити науковий підхід  до виховного процесу  і таку його 

організацію,яка б дозволила  визначити оптимальні шляхи і способи педагогічного впливу 

на учнів. 

План виховної роботи забезпечує: 

1. Визначення перспектив діяльності  класу; 

2. Конкретизацію загальної мети і завдань виховання відповідно до віку 

та рівня вихованості учнів; 

3. чітку організацію виховної роботи. 

Педагогічні вимоги до плану  виховної роботи: 

1. Цілеспрямованість 

2. Комплексність 

3. Єдність мети,завдань,змісту,форм і методів виховної роботи в класі. 

4. Відповідність змісту,форм і методів виховної роботи віковим та 

індивідуальним особливостям школярів,рівню їх вихованості . 

5. Забезпечення наступності,систематичності  та послідовності у 

вихованні учнів. 

6. Розумна  насиченість  плану,опора на інтереси  учнів, реальність 

плану; 

7. Узгодженість у плануванні  роботи(врахування планів роботи школи 

та її підрозділів); 

8. Поєднання педагогічного керівництва  із самостійностю  учнів;  

9. Врахування  специфіки  роботи школи,її матеріально-технічної бази. 

10. Врахування можливості взаємодії з іншими соціальними інститутами 

виховання дітей. 



 50 

  Педагогічні вимоги до плану виховної роботи вчителя є одночасно  і критеріями 

оцінки його якості. 

Джерела планування 

 Державні документи в галузі виховання ,освіти й охорони здоров’я  

дітей. 

 Результати аналізу планів роботи,звітів,педагогічних щоденників та 

іншої документації попередніх періодів; 

 Традиції школи:свята, ювілеї,конкурси,тематичні дні,тижні. 

 Педагогічні та методичні рекомендації  з питань виховання;  

 Дані діагностики учнів класу; 

 Інтереси, потреби та побажання дітей, їх батьків, учителів класу;  

 Плани роботи школи, гуртків,секцій клубів. 

 Програми діяльності дитячих громадських організацій та об’єднань ;  

 Перспективи роботи інших класів; 

 Календар знаменних дат,зокрема села чи міста,де  живуть і 

навчаються діти. 

Технологія планування виховної роботи. 

Етапи 

1. Діагностичний - визначення рівня  розвитку й вихованості учнів, 

їхніх потреб, інтересів,можливостей, зон актуального й найближчого розвитку, 

співвідношення їх із суспільною метою. 

2. Прогностичний – цілепокладання, ціле утворення: інтерпретація 

цілей виховання у виховані завдання, їх конкретизація, деталізація, систематизація, 

уточнення та оцінка умов досягнення. 

3. Орієнтоційно – пошуковий – висунення та науково - теоретичне 

обґрунтування провідної ідеї діяльності на означений виховний період ,  

моделювання оптимального варіанта суб’єктних виховуючих відносин, визначення 

основних напрямків виховної діяльності. 
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4. Структурно-змістовий – розробка змісту та послідовності; визначення 

організаційних форм, часу й місця проведення  виховних справ і заходів, розподіл   

«ролей» у спільній виховній діяльності. 

 

5. Конструктивний – операційно – інструментальна розробка форм 

організації. Методів, прийомів, засобів виховної роботи з учнями.  

 

 

6.Контрольно – оцінний – розробка системи  засобів контролю та оцінки 

результатів і процесу виховної діяльності, уявне експериментування,аналіз, корекція й 

експертна оцінка розробленого плану роботи. 

 ІІ пункт.           Види підходів до планування в сучасній школі 

      Формальний план – не для роботи, а для прикриття, для звітності, заповнюється 

в угоду адміністрації; у школі відсутня система діяльності та ін. 

     Традиційний план – повторювальний рік у рік, характерний для шкіл, що 

існують у режимі функціонування. Для тих учнів, хто бере участь у традиційних справах 

уперше, все це може бути значимо, для інших, як педагогів, так і дітей, всі ці свята, 

лінійки, збори та інше не є важливою складовою їхнього життя. Традиції  мають 

тенденцію до виродження і їхньої підтримки необхідні досить великі зусилля, і в тих 

школах, де намагаються вносити в традиційні справи нові тактичні, методичні, змістові 

знахідки, може бути  досягнутий певний виховний ефект. Подібне плануваня характерне 

для шкіл зі стійким педагогічним колективом і адміністрацією. 

Випадковий план – ні із чого не випливає, ніяк не пов’язаний із проблемами даної 

школи, її педаго88гічного колективу, учнів. Елементи плану не взаємозалежні, єдина мета 

не проглядається, щось нав'язали зверху. У подібних школах педагоги самі по собі, 

адміністрація сама по собі і т.д. 

Система – механічне планування. Це основний спосіб шкільного змісту виховання, 

що випливає з розкладання змісту виховання на певні елементи й напрямки й 

синтезування їх у збалансований комплекс випадкових заходів, що ніби охоплюють всі 

можливі шляхи виховання. У цій плановій системі про що не запитайте – усе є . Немає в 

цій системі – педагогічних успіхів. 

Форми залучення педагогів до розробки плану виховної роботи 

 на новий навчальний рік 
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I. Анкетування. Тематика анкет: "Демократизація шкільного життя", "Творчість 

класного керівника: 

шляхи звільнення від стереотипів", "Стиль педагогічного спілкування", "Рівень 

володіння педагогічною технікою, новими технологіями виховної роботи", "Методична 

служба - класному керівникові. Якою їй бути?", "Горизонти шкільної психологічної 

служби". 

II. Тестування. Тест "Визначення рівня культури школи". 

III. Організаційно-навчальна гра "Школа, педагог, учень". Проблеми педагогів. 

Проблеми учнів. 

Що ми можемо разом? 

Вернісаж ідей. 

Концепція. 

Програма. 

IV. Проведення круглих столів: 

-Демократизація шкільного життя як засіб поліпшення якості виховного процесу;  

- Дитячі об'єднання: досвід, тенденції, програми розвитку; 

- Учнівське самоврядування в школі сьогодні і завтра; 

- Робота з сім'єю: погляд в майбутнє; 

- Який класний керівник потрібен зараз школі і чого йому варто було б навчитись?  

V. Продуктивна гра "Перспективи розвитку школи". 

VI. Практичне заняття "Планування діяльності класного керівника". 

VII. Семінар-практикум "Організаційно-діяльнісні ігри в системі роботи класного 

керівника. 

VIII. Панорама методичних знахідок "Багатство ідей-у шкільну практику. 

IX. Захист творчих програм "Клубну виховній системі школи", "Концепція 

розвитку нашої школи", "Самоврядування", "Виховна система класу". 

X. Ділова гра. "Перспектива розвитку школи". 

Форми залучення учнів до планування виховної роботи 

1. Анкетування. Тематика анкет: "Я і мій клас", "Твої інтереси", "Ставлення до 

школи", "Думаю, мрію, пропоную", "Світ моїх захоплень". 

2. Випуск бюлетеня центру учнівської думки "Соціометр". 

3. Захист творчих проектів "Якою я бачу школу в новому навчальному році", "Яким 

я бачу свій клас у новому навчальному році". 

4. Захист творчих робіт "Моя школа", "Мій клас". 
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5. Захист цільових програм "Самоврядування". "Здоров'я", "Дозвілля". "Прес-

центр", "Я - рівняний". "Я і світ", "Я - особистість". "Я і культура". 

6. Організаційно-діяльнісна гра "Ми прогнозуємо своє завтра". 

7. Продуктивна гра "Програма" (використовуються такі форми: аукціон ідеї 

"Скринька пропозицій", "Рейтинг популярності", "Ярмарка ідей", "Каталог ідей' 

8. Круглий стіл "Співробітництво вчителів та учнів, яким йому бути?  

9. Круглий стіл "Учитель і учень: стиль взаємовідносин". 

10. Розвідка справ і друзів. 

11. Реклама творчий майстерень. 

12. Ринг "Якою я хотів би бачити свою школу, клас?", "Наша ШКОЛІ сьогодні і 

завтра". 

Форми залучення батьків до планування виховної роботи. 

Анкетування. Тематика анкет: "Рівень усвідомлення батьками потреб і оволодінні 

педагогічними знаннями", "Батьківські збори з погляду батьків", "Як оновити зміст роботи 

з батьками, осучаснити його, зробити корисним і цікавим".  

Орієнтовні вимоги до плану виховної роботи 

1. Відображення у вступі стислого аналізу виховної роботи за минулий рік, оцінка 

її ефективності. Аналіз рівня вихованості учнів, знань та організаторських умінь 

педагогічних працівників. Розкриття недоліків у виховній роботі, їх причин. Аналіз 

соціально-психологічних умов виховання в сучасний період. Визначення виховної 

проблеми основних напрямків виховання на певний проміжок часу. 

2. Обгрунтування мети стержневих практичних завдань на рік, навчальну чверть, їх 

конкретизація в кожному розділі. 

3. Свідомий відбір змісту форм і методів роботи з учнями, вчителями, батьками, у 

відповідності з завданнями, особливостями навчального закладу, традиціями, соціально-

педагогічними умовами виховання в мікрорайоні, в сім'ях та ін. Національне спрямування 

змісту виховання. 

4. Визначення структури плану (Організація методичної роботи з педагогічними 

працівниками. Організація діяльності учнів. Соціально-педагогічна допомога учням, які 

потребують особливої уваги. Профілактика правопорушень учнів. Антинаркотична, 

антиалкогольна пропаганда та інша робота з батьками. Координація діяльності з 

позашкільними закладами та іншими соціальними інституціями. Аналіз виконання). 

5. Врахування інтересів, потреб учнів, побажань і порад педагогів, батьків, 

представників громадських та державних організацій, умов навчально-виховної роботи в 

закладі та ін. Залучення психологів до планування. 
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6. Реалізація принципів національного виховання. Планування колективних 

творчих справ, спрямованих на формування соціальне активної позиції учнів, їх 

організаторських умінь, пізнавальної, практично-трудової, економічної, екологічної, 

правової, художньо-естетичної, комунікативної та іншої культури, на зміцнення емоційно-

вольової сфери та ін. 

7. Узгодження з планами всіх виховних центрів (клубами, гуртками, бібліотеками).  

8. Відображення логіки виховного процесу, зворотнього зв'язку управління, що 

дозволяє встановити, наскільки ефективна запланована діяльність, чи забезпечено 

розвиток учнів, чи забезпечено ефективність організаторських умінь педагогічних 

працівників. 

9. Реальність виконання. Можливість коректування, змін у відповідності з 

безперервно поновленою інформацією про учнів та ін. 

Стаття 17 "Закону про Освіту" передбачає право закладів освіти та самостійне 

планування роботи. Планування позаурочної виховної роботи -це власна творчість 

педагогічного та учнівського колективів. 

При його розробці враховується: 

- стан розвитку учнівського колективу; 

- конкретизована мета, над реалізацією якої працюватиме педагогічний колектив 

спільно з іншими джерелами організованого впливу; 

- специфіка та традиції навчального закладу; 

- інтереси та запити учнівського колективу, батьків; 

- можливості педагогічного колективу; 

- можливості регіону, району, міста, базових підприємств та спонсорів; Сьогодні 

педагогічні колективи активно використовують різні за 

структурою плани позаурочної виховної роботи, зокрема: 

- за пріоритетними напрямками виховної роботи; 

- за тематичними періодами; 

- за шкільним та народним календарями; 

- за тематичними місячниками; 

- за шкільною програмою "Освіта" (Україна XXI століття) тощо. Проте, при всіх 

формах викладу плану, важливо зміст плану підпорядкувати реалізації конкретизовано? 

виховної мети, над реалізацією якої працює педагогічний колектив.  

Орієнтовна схема аналізу плану 

В якій мірі відображено в плані: 
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- актуальність поставлених завдань у вихованні для даного навчального закладу; 

врахування соціального замовлення держави щодо діяльності педагогічного колективу, 

раніше реалізованих цілей, рівня вихованості учнів, невирішених завдань, специфіки 

діяльності закладу, соціально-педагогічні умови навчально-виховної роботи тощо; 

- чіткість, конкретність визначених напрямків у вихованні на подальший період; 

- логічні системи запланованих видів діяльності з вчителями, учнями, батьками, 

спрямованість цих заходів на розв'язання запланованих завдань, на розвиток 

організаторських умінь, ініціативності, творчості, самостійності мислення, дії кожного 

учня; 

- місце кожної виховної дії в загальній системі навчально-виховної роботи закладу; 

- відповідність виховних заходів вихованості учнів, змісту, форм та методів роботи 

з вчителями - рівню знань та організаторських умінь педагогічних працівників. Рівень 

задоволення потреб учителів та учнів; 

- заходи, спрямовані на корекцію поведінки певних учнів з метою профілактики 

правопорушень. 

- врахування інтересів всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- зв'язок та єдність завдань, принципів, змісту, форм, методів, умов та результатів 

виховної роботи, урочної та позаурочної діяльності; 

- оптимальність поєднання словесно-інфомаційних форм, методів роботи та 

практичних видів діяльності; 

- взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу з метою формування 

особистості, яка знаходить правильні рішення в різних життєвих ситуаціях (навчальних, 

трудових, комунікативних, моральних та інших); 

- соціальне цінна орієнтація, суспільне корисна спрямованість плану, його 

значимість для всіх членів колективу та персонально для кожного тощо. 

 

Лекція 2. 

Тема: Методика створення і розвитку дитячого колективу 

Мета. Ознайомити студентів з поняттям „дитячий колектив”, видами і структурою 

дитячого колективу; виховувати колективізм, повагу до викладачів і студентів; розвивати 

професійні якості, активність мислення. 

Ключові слова: дитячий колектив, види колективу, первинни1 колектив, статус 

дитини, динаміка розвитку колективу. 

План 

1. Поняття „дитячий колектив” в педагогіці. 
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2. Види і структура дитячого колективу. 

3. Місце дитини в колективі. 

4. Динаміка розвитку колективу. 
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1. Поняття „дитячий колектив” у педагогіці. 

Гурт підлітків забрався в дачний будинок і виніс приймач. Чи можна назвати цей 

гурт колективом? 

Щоб відповісти на питання, необхідно знати істотні ознаки колективу. Беручи за 

основу визначення А.С. Макаренка, педагоги вважають, що дитячий колектив — це 

стійке об'єднання дітей, яке має загальну суспільно значущу мету, спільну діяльність, 

спрямовану на реалізацію цієї мети, характеризується стосунками взаємної 

відповідальності. 

Це визначення дає підстави для відповіді на поставлене запитання. 

Значення дитячого колективу для кожного школяра в тім, ідо він є своєрідною 

ланкою, що зв'язує між собою суспільство і особистість. Це мікро середовище, яке сприяє 

перетворенню норм і ціннісних орієнтацій суспільства в норми, цінності даної конкретної 

особистості. В дитячому колективі дитина набуває практики спілкування. 

Колектив сприяє реалізації мети виховання — всебічному розвитку особистості: 

розвитку організаторських здібностей, умінню розумно поєднувати особистісні інтереси 

та інтереси оточуючих однолітків, молодших школярів, учителів. 

У колективі відбувається процес взаємного збагачення, розвиток його членів, тому 

що кожен з них приносить до колективу свій індивідуальний досвід, здібності, інтереси і 

одночасно освоює те, що несуть інші. В дитячому колективі в сумісній діяльності 
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здійснюється обмін інформацією, розвивається здатність розуміти стан, мотиви вчинків 

інших і відповідно на них реагувати. Так формується симпатія, чуйність.  

У колективі, якщо діти об'єднані цікавою змістовною діяльністю, дружніми 

відносинами, у його членів формується почуття душевного комфорту, психологічної 

захищеності, що в свою чергу, сприяє виявленню творчої ініціативи, почуття гордості, 

радості. 

Дитячий і в тому числі класний колектив є ареною самовираження і 

самоствердження особистості. Колектив повинен відкрити кожній дитині шлях до 

осмислення себе як особистості. Дитина прагне до визначення колективом її гідності, 

закріпленню певних позицій в колі однолітків. І якщо учень не вписується  в систему 

позитивних відносин у колективі, не відчуває любові, поваги, він займає в ньому пасивну, 

нейтральну позицію або протидіє колективу, що досить часто веде до того, що окремі 

школярі намагаються завоювати увагу, популярність у колективі негативними вчинками, 

займаючи позицію шута в класі, грубіяна, бешкетника, тобто вони виходять з-під впливу 

колективу, він перестає бути для них виховуючим фактором, відбувається конфронтація з 

однолітками, учителями, батьками, замкненість у собі та ін. Не отримуючи любові, 

порозуміння вдома, у школі, діти ідуть на вулицю, їх охоплює озлобленість, розчарування. 

Вони шукають самореалізації в різних групах, які можуть вплинути як позитивно, так і 

негативно. 

На основі багаторічної практики В.О. Сухомлинський сформулював і теоретично 

обґрунтував вплив колективу на школяра з урахуванням його індивідуальних 

особливостей розвитку, духовного світу. Позитивний вплив класних колективів 

нероздільний з гуманними стосунками в них. Душевній рівновазі дитини, як зазначав В.О. 

Сухомлинський, сприяє обстановка цілеспрямованої творчої праці, доброзичливі 

товариські взаємовідносини, відсутність подразливості, нетерпимості і ін. 

Отже, шкільний дитячий колектив при педагогічно правильному керівництві ним з 

боку вихователів може сприяти самореалізації, розвитку і збагаченню природних задатків 

дитини, її творчої індивідуальності, прилученню школярів до духовних цінностей суспіль-

ства, формуванню певних якостей особистості: відповідальності, непримиренності до 

егоїстичної байдужості, дисциплінованості, доброти і т. ін. У педагогів є реальна 

можливість піклуватися про кожну дитину і кожному забезпечити сприятливе для його 

індивідуального розвитку місце в системі колективних відносин, що надає вагомого 

впливу на всю систему виховного процесу в школі. 

Головною причиною слабкого впливу колективу на дітей є недостатній діапазон 

тих соціальних ролей, які може запропонувати колектив індивіду.  
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Види і структура дитячого колективу 

Розрізняють колективи первинні і вторинні, постійні і тимчасові, одновікові й 

різновікові. 

Первинний колектив характеризується тим, що його члени знаходяться в 

постійних ділових, дружніх, побутових стосунках. А.С. Макаренко вважав, що 

оптимальна кількість членів колективу не може бути меншою за 7 і більшою за 15 

чоловік1. Якщо мен ше 7 чоловік, зазначав А.С. Макаренко, колектив перетворюється в 

замкнуту групу друзів і приятелів. Якщо більше 15 чоловік, з'являється прагнення до 

розподілу на два колективи. Оптимальна кількість членів колективу дозволяє відчувати 

його членам свою єдність, міцність, спаяність, а також сприймати колектив як орга-

нізацію, яка має певні обов'язки і відповідальність. 

Колектив класу — одна із форм первинного учнівського колективу, хоч і з великою 

кількістю людей, що вимагає особливої уваги вихователя. Класний колектив входить у 

загальний шкільний, і між ними повинен бути тісний зв'язок. Формами цього зв'язку 

можуть бути: спільна трудова діяльність, загальношкільні заходи (диспути, вечори, 

конференції), шефство старших над молодшими, суспільні дитячі організації, заняття в 

гуртках, секціях тощо. 

Постійними є класні колективи, а тимчасові створюються для спільної діяльності, 

щоб реалізувати певну мету (ремонт меблів, участь у трудових справах тощо).  

Класний колектив є одновіковим. Різновікові групи створюються в мікрорайонах, 

літніх оздоровчих таборах і т. ін. Кожен із цих видів має свої переваги і недоліки.  

Будь-який первинний колектив характеризує як офіційна (формальна), так і 

неофіційна (неформальна) його структура. Формальні групи створюються на основі будь-

яких офіційних документів. Положення дитини визначається тим, в якій мірі вона реалізує 

свою соціальну роль (відмінника, організатора та ін.). Неформальні групи виникають на 

основі симпатій, близькості поглядів, переконань. Вони не передбачаються ніякими 

інструкціями. Становище дитини визначається ставленням до товаришів. 

Розробка теми колективу, як зазначав Я. Корчак, «дає ключ до загадкових життєвих 

успіхів не за рахунок душевних якостей або сили, а чогось невловного нам, невідомого.  

У красивих, здорових, веселих, ініціативних, сміливих, талановитих дітей завжди є 

товариші, союзники, прихильники; у занадто честолюбивих бувають і вороги. Звідси і 

ворожі табори. У дитячому колективі трапляються й тимчасові улюбленці, діти возве-

личують їх, щоб потім радіти їх падінню»1. 
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Отже, ставлення до дитини може бути позитивним, індиферентним (нейтральним), 

негативним. Останнє багато в чому сприяє негативним емоціям дитини, гальмує її 

діяльність, стримує ініціативу, творчість. 

У несприятливих умовах знаходяться, як показують дослідження, й ті школярі, які 

знаходяться в нейтральній системі колективних відносин. Чим більше ізольованих учнів, 

тим гірший мікроклімат у класі. 

Принципи виховання шкільного колективу: 

 багатство стосунків між учнями і педагогами; 

 громадянська сфера духовного життя вихованців і вихователів; 

 самодіяльність,  творчість, ініціатива; 

 постійне примноження духовних багатств; 

 гармонія високих, благородних інтересів, потреб, бажань; 

 створення і дбайливе збереження традицій...; 

 емоційне багатство колективного життя; 

 сувора дисципліна і відповідальність особистості за свою працю, 

поведінку. 

В.О. Сухомлинський. 

Місце дитини в колективі визначають різні фактори: моральні, вольові, 

інтелектуальні якості, фізична сила, зовнішній вигляд, стан в сім'ї, товариськість; уміння 

встановлювати контакти. Дослідження, проведені Л. Уманським, виявили цікаву 

закономірність: люди, які не користуються авторитетом, повагою в групі і які не пова -

жають групові норми, пасивні в суспільних справах, конфліктують з колективом, схильні 

перебільшувати свою гідність і своє місце в групі. Лідери ж частіше скромної про себе 

думки. Ця ситуація підтверджує вислів Л.М. Толстого, що людина є дробом, у чисельнику 

якого те, чим вона є насправді, а в знаменнику — те, що вона про себе думає. 

Тому важливо вивчати становище дитини в системі колективних відносин, щоб 

забезпечити сприятливе положення дитини в колективі, формувати її високі ціннісні 

орієнтації. 

Дітям з високим позитивним статусом (лідери) в колективі слід надавати 

самостійність в організації і проведенні конкретних справ, доручати керівництво групами, 

гуртками, секціями, проводити з однолітками індивідуальні бесіди, спрямовані на 

коректування їх поведінки та інше. Але разом з тим слід пропонувати і справи, в яких ці 

школярі повинні бути виконавцями. 
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Саме цю групу школярів необхідно залучати до роботи, що потребує 

організаторських навичок, самостійності, висловлення своїх думок, оцінок. Для розвитку 

творчої активності, ініціативи цих дітей слід надавати їм певну допомогу. 

Дітям групи «ізольованих» вихователі повинні допомогти пізнати самих себе, 

виявити свої кращі риси, уміння. Це потребує глибокого вивчення індивідуальних 

особливостей школярів, організації їх успіху, розширення кола їх спілкування в 

первинному колективі, підбору доручень, які спонукали б дітей звертатися із 

запитаннями, проханнями до однокласників та ін. 

Конфліктні стосунки можуть бути як між окремими школярами, так і між малими 

групами, групами і окремими індивідами. Причиною їх є різне розуміння норм 

моральності, ставлення до навчання, конфронтація між лідерами, хлопчиками і 

дівчатками, між окремими учнями, які бажають увійти в певну групу, й групою, що не 

приймає його тощо. 

Отже, неформальні групи в певній мірі визначають особливості класного 

колективу, ступінь його впливу на особистість. Ідеальне положення, коли формальні і 

неформальні структури доповнюють одна одну, коли офіційні лідери колективу мають 

високий статус у сфері виборчих відносин, а лідери малих груп, що користуються 

авторитетом, є носіями позитивних цінностей. 

 

Динаміка розвитку колективу 

Колектив у своєму розвитку проходить певні стадії, які характеризують його з 

якісного боку. 

Спираючись на теорію і досвід А.С. Макаренка, О.Г. Ковальов визначає три стадії 

розвитку колективу: стадію первинного синтезу, стадію диференціації і стадію синтезу. 

Перша стадія є початковою, коли колектив тільки створюється, формується, люди 

придивляються один до одного, до вихователя. Колектив — мета виховних зусиль 

педагогів. Вихователь знайомить вихованців з метою, завданнями, перспективами 

колективу. Вимоги ідуть від нього. Школярів об'єднує загальне емоційне напруження, бо 

невідомі норми, вимоги до їх життя, але поступово діти дізнаються, хто є хто, з'являються 

малі групи. 

Друга стадія характеризується тим, що завершується взаємне вивчення, 

утворюються малі групи, формується актив, накопичуються традиції, розвивається 

співробітництво, взаємодопомога. Вимоги йдуть не лише від вихователя, а й від активу, 

лідерів. Колектив стає фактором розширення соціального досвіду дітей, залучення його до 

духовної культури свого народу. 
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На третій стадії затверджуються відносини співробітництва, взаємодопомоги, 

поваги один до одного. Дитина має можливість самореалізуватись, бо створюються умови  

для діяльності кожного. Це той ідеал стосунків, який максимально сприяє всебічному роз -

витку особистості. 

О.М. Лутошкін у книзі, зверненій до старшокласників, динаміку розвитку 

колективу визначає як шлях від «Піщаного розсипу» через «М'яку глину», «Мигаючий 

маяк», «Рожеві вітрила» до «Палаючого факела». 

«Піщаний розсип»: люди мало знають один одного, не ідуть назустріч один 

одному. Немає загальних інтересів, загальних справ. Відсутність твердого, авторитетного 

центру веде до крихкості, «розсипчатості» групи. Група існує формально, не приносить 

радості тим, хто в нєі входить. 

«М'яка глина»: в групі помітні перші зусилля сполучення колективу, з'єднуючими 

ланками є формальна дисципліна і вимоги старших. Стосунки різні — доброзичливі, 

конфліктні, існують замкнуті угрупуван-ня приятелів, які мало спілкуються, часто 

сваряться. Хорошого організатора поки що немає, бо по-справжньому його нікому 

підтримати. 

«Мигаючий маяк»: в групі переважає бажання спільної праці, допомоги один 

одному, бути разом. Є на кого спиратися. Група відзначається своєю індивідуальністю, 

але недостатньо проявляється ініціатива. Активність проявляється періодично.  

«Рожеві вітрила»: товариська участь і зацікавленість справами один одного 

поєднується із взаємною вимогливістю. У членів групи проявляється відчуття гордості за 

свій колектив. В основному група згуртована, але не завжди вистачає мужності визнати 

свою помилку зразу. 

«Палаючий факел»: тісна дружба, відмінне взаєморозуміння, ділове 

співробітництво. Безкорисно приходять на допомогу, роблять все, щоб принести людям 

користь. 

На всіх етапах розвитку колективу головна мета — створення умов для 

самореалізації особистості. 

 

Лекція 3. 

Тема. Методика роботи з батьками школярів 

Мета. Ознайомити студентів з методикою роботи вчителя початкової школи з 

батьками учнів, умовами успішного виховання дітей у сім’ї; виховувати гуманізм, 

толерантність; розвивати комунікативні уміння, навички педагогічної діагностики.  
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Ключові поняття: батьківські збори, педагогічна просвіта батьків, піклувальні 

ради, батьківський комітет, індивідуальні консультації для батьків. 

План 

1. Форми взаємодії педагогів та батьків. 

2. Педагогічні умови успішного виховання дітей у сім’ї. 

3. Участь громадськості у вихованні дітей. 

Література 

5. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Програма. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2010. – 

80 с. 

6. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. 

посіб. / К. І. Чорна та ін.; За ред. К. І. Чорної. – К.: Богдана. – 288 с. 

7. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., 

доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

8. Піньковська Е. А. Духовне материнство. – Фастів: Поліфатс, 2006. – 

124 с. 

9. Права дитини: збірник документів / у поряд. В.В. Ксенко. – Львів: 

Оскард, 1995. – 109 с.  

Форми взаємодії педагогів і батьків — це способи організації їх сумісної 

діяльності, спілкування, спрямовані на виховання особистості дитини. 

Найбільш розповсюдженими є такі форми взаємодії:  

Батьківські збори, які можуть бути дуже різноманітними: — бесіди, обговорення 

ситуацій з актуальних питань виховання; («Духовний світ підлітка або старшокласника»); 

— диспути («Чи можна виховувати в сім'ї без покарань? Як?»; «Якою повинна бути 

хороша сім'я?»); 

науково-практичні конференції («Виховання доброти, милосердя у дитини», 

«Допомога школярам у навчанні»); 

знайомство з працями педагогів з питань виховання дітей(А.С. Макаренко «Про 

батьківський авторитет», В.О. Сухомлинський «Поради батькам»); 

обмін досвідом виховання в сім'ї; 

— демонстрація і подальше обговорення кіно- і відеофільмів. 

Лекторії, коли класний керівник планує цикл лекцій з різних питань виховання в 

сім'ї. 

Батьківські дні в школі. Діти розповідають батькам своїм і своїх однокласників, як 

навчаються, які відчувають труднощі, в яких працюють гуртках, у яких секціях 



 63 

займаються, чим цікавляться, демонструють результати своєї творчості. Батьки відвідують 

уроки, одержують індивідуальні і групові консультації від учителів, психологів, лікарів 

тощо. 

Педагогічні практикуми, коли батьки одержують завдання-ре-комендації, 

спрямовані на їх педагогічну самоосвіту. Як правило, педагогічні завдання батьки 

одержують після прочитаної лекції з тієї чи іншої теми. (Наприклад, після лекції 

«Моральне виховання школяра» запропонувати завдання: визначити рівень вихованості 

своєї дитини). 

Підготовка і проведення сумісних справ: конкурсів («Я і моя бабуся», «Що ми 

знаємо про наше довкілля?»), концертів, екскурсій, походів, заочних подорожей («Крим 

знайомий і незнайомий»), усних журналів («Естетика навколо нас»).  

Педагогічні умови успішного виховання дітей у сім'ї 

Дослідження психологів та педагогів, практика роботи виховних закладів дозволяє 

назвати ряд умов, які забезпечують ефективність виховання у сім'ї. 

1. Знання батьками своїх дітей, їх позитивних і негативних боків: що читають, чим 

цікавляться, які доручення виконують, яких труднощів зазнають, яке ставлення до 

однокласників, дорослих, молодших, що найбільше цінують у людей та інше (41 % 

батьків не знає, які книжки читають їхні діти, 48 % — які кінофільми дивляться, 67 % — 

яка музика їм подобається, 98 % — яку суспільну роботу виконують). За даними 

соціологічного до слідження, в групі школярів (нормальні підлітки) тільки 10 % учнів 

відповіли, що в їхніх сім'ях здебільшого не знають, де вони бувають, що роблять, з ким 

зустрічаються. У групі «важких» так відповіло вже 16 %, а у групі правопорушників — 45 

%. 

Дослідження, проведені Т.М. Мальковською та І.С. Коном, показали, що батьки 

зазнають труднощів, коли питання торкається духовного світу дітей, особливо 

старшокласників. І.С. Кон опитав групу дев'ятикласників. Вони повинні були оцінити себе 

за різними якостями (доброта, товариськість, сміливість, впевненість) за 5 -бальною 

системою, а потім передбачити, як їх оцінять за цією ж системою батьки, друзі, 

однокласники. Таке завдання було запропоновано і батькам. Виявилось, що діти більш 

правильно уявляють собі, як їх оцінять батьки, ніж батьки — самооцінку дітей. 

У той же час діти явно недостатньо знають про ділові якості своїх батьків, їх успіхи 

на виробництві, позитивні якості, ставлення до них оточуючих, що заважає встановленню 

атмосфери взаєморозуміння, доброзичливості в сім'ї. 

2. Особистий приклад батьків, їх авторитет, характер стосунків у сім'ї. 
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Ці питання досить глибоко розкриті в роботах А.С. Макаренка , 

В.О. Сухомлинського. Для завоювання і підтримання авторитету важливо, щоб батькам 

була притаманна педагогічна тактовність, що знаходить виявлення у вмінні говорити з 

дітьми так, щоб слово не принижувало, не ображало дитину, а змушувало навіть при 

негативних вчинках не робити зауважень у присутності сторонніх, уникати настанов, 

згадувати свої вчинки як приклад для наслідування, виявляти справедливість, повагу до 

переживання, справ дитини, спиратись на краще, що є в ній. Позитивний вплив батьків на 

дітей більш ефективний, якщо відносини між батьками характеризуються взаємною 

любов'ю, відповідальністю один перед одним, довірою, взаємоповагою, взаємодопомогою, 

любов'ю до дітей; усі члени сім'ї залюбки поділяють радість, переживання. 

3. Спільна діяльність, розумне спілкування. Батьки мало бувають зі своїми 

дітьми. За даними дослідження вчених, час, коли батько, мати і діти знаходяться разом 

дома, — менше 1,8 години на добу. Лише в 10 сім'ях із 100 батьки ходять з дітьми на 

прогулянку, в театри, музеї, кіно, на стадіон, що дає основу для спілкування. Спілкування 

батьків і дітей проходить переважно під час перегляду телевізійних передач, читання 

книг, журналів, газет. Спільна праця батьків і дітей впливає на виховання у дітей 

працелюбності, самостійності, вимогливості до себе, дбайливості, відповідальності. 

У сім'ях, де прогулянки дорослих з дітьми практикуються регулярно, вдвічі більше 

працелюбних школярів. У процесі спільної діяльності, спілкування діти переймають від 

старших їх ставлення до природи, її краси, результатів праці, формуються нові інтереси, 

настанови у поведінці, допитливість. Одноманітність змісту спілкування батьків і дітей 

знижує виховний потенціал сім'ї. 

У процесі спільної праці, походів, прогулянок на природі діти більш відверті, більш 

балакучі, доброзичливі у стосунках з батьками, що допомагає батькам краще пізнати 

дітей, їх характер, звички, ставлення до себе та інших, коректувати за необхідності їх 

поведінку. Гарні умови для спілкування мають ті батьки, які ведуть на громадських 

посадах гуртки, керують спортивними секціями, беруть участь у класних виховних 

заходах: обговоренні кінофільмів, вистав, захисті фантастичних проектів, підготовці 

турнірів кмітливих. Якщо немає спільної діяльності, немає й повноцінного спілкування. 

4. Педагогічна культура батьків. Педагогічна культура батьків передбачає 

засвоєння досвіду виховання дітей у сім'ї, національних традицій, що вимагає організації 

педагогічної просвіти батьків і стимулювання педагогічної самоосвіти з метою 

підвищення ефективності педагогічної діяльності и сім'ї. В.О. Сухомлинський вважав, що 

«педагогіка повинна стати наукою для всіх — і для вчителів, і для батьків»1. 
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Але наявність педагогічних знань ще не означає вміння їх застосовувати. Особливе 

значення мають уміння використовувати знання на практиці: вести задушевну бесіду, 

організовувати корисну справу, враховувати вікові особливості, визначати мотиви поведі -

нки, оцінювати дії і вчинки, вирішувати конфліктні ситуації, створювати ситуації вибору. 

Л.Д. Столяренко і СІ. Самгін дають такі поради щодо подолання конфлікту між 

батьками і підлітками, які вони називають методикою «шість кроків»: 

Перший крок — визначення проблеми, причин незадоволеної поведінки дитини чи 

дорослого. З цією метою слід уважно вислухати підлітка, а потім висловити свої думки. 

Другий крок — пошуки можливих варіантів, розв'язання того чи іншого питання. 

Це своєрідний «мозковий штурм», коли пропонується будь-яка ідея і жодна з них не 

критикується. 

Третій крок — обговорення і оцінка запропонованих варіантів рішення за умови 

задоволення потреб обох сторін — і дитини, і дорослого. 

Четвертий крок — вибір найкращого рішення (Якщо ми використаємо цю ідею, що 

буде? Чи буде задоволений кожен? У чому помилка цього варіанту?).  

П'ятий крок — визначити, як виконати прийняте рішення: що слід зробити, хто 

буде нести відповідальність за той чи інший пункт?  

Шостий крок — оцінка, наскільки добре визначений спосіб дії розв'язує проблему. 

(Чи зникла проблема? Чи задоволені тим, що зробили?). 

Рівень сформованості у батьків педагогічних умінь істотно впливає на вихованість 

та інтелектуальний розвиток дітей. 

Вся ця робота спрямована на те, щоб розвивати у батьків позитивне ставлення до 

школи, навчання дітей, їх участі у трудовій, суспільній діяльності і надавати допомогу 

батькам у визначенні методів і прийомів виховання дітей, у керівництві навчальною ро-

ботою дітей в домашніх умовах, стимулювати батьків до педагогічної самоосвіти, 

нейтралізації негативного впливу окремих факторів. 

«Мистецтво виховання, — зазначає К.Д. Ушинський, — має ту особливість, що 

майже всім воно здається справою знайомою і зрозумілою, а іншим навіть справою 

легкою — і тим зрозумілішим і більш легким здається воно, чим менше людина з ним зна -

йома, теоретично або практично. Майже всі визнають, що виховання вимагає терпіння, 

деякі думають, що для цього потрібні природна здібність і вміння, тобто навичка, але 

небагато хто прийшов до переконання, що крім терпіння, природної здібності і навички 

потрібні ще й спеціальні знання...»1. А.С. Макаренко не тільки вважав необхідними 

знання батьками основ батьківської педагогіки, але і написав для них «Лекції про 

виховання дітей». 
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Цю ж думку розвиває і В.О. Сухомлинський, вважаючи, що «без турбот про 

педагогічну культуру батьків неможливо розв'язати жодного завдання, що стосується 

навчання і виховання. Батьківська педагогіка — це фундамент, основа всієї педагогічної 

теорії й практики»2. 

Оволодіння батьками педагогічною культурою сприяє позбавленню від істотних 

недоліків сімейного виховання: 

 негативні приклади з життя сім'ї; 

 безсистемність виховних впливів; 

 надмірний авторитаризм; 

 дефіцит спілкування батьків з дітьми; 

 невміння організовувати конкретну діяльність дітей, спілкування з ними; 

 система заборон як основа виховання; неузгодженість дій у сім'ї, а також 

сім'ї і школі; зниження виховної активності батьків в міру того, як діти дорослішають;  

 батьківський егоїзм — перебільшене уявлення про здібності дитини, її 

виключність, прагнення обмежити виховання піклуванням про одяг, їжу, задоволення 

всіх потреб дітей тощо. 

Щоб надати допомогу конкретній сім'ї у вихованні їх дітей, необхідно знати 

особливості сім'ї, а саме: структуру, вік членів сім'ї, професію батьків, їх освіту, побутові 

умови, матеріальну забезпеченість, домашній режим школяра, розподіл трудових 

обов'язків у сім'ї, використання вільного часу, ставлення батьків до школи, скільки часу 

виділяється для спілкування з дитиною (спільна праця, відвідування музеїв, театрів, 

прогулянки і таке інше), з якими труднощами зустрічаються батьки у вихованні дитини, 

як їх вирішують. 

Для вивчення сім'ї використовується спостереження, бесіда, анкетування. Можна 

як непрямий метод вивчення сім'ї використовувати твори дітей («Що б ти зробив для своєї 

сім'ї, якщо б все міг», «Вихідний день нашої сім'ї», «Праця моїх батьків», «Щасливий день 

у нашій сім'ї» та ін.). 

У бесіді з батьками вихователь може з'ясувати, чи має дитина постійне робоче 

місце, куток; чи легко піддається виховному впливові батьків, інших членів сім'ї; чи 

прагне самостійно виконувати домашні завдання; чи в змозі батьки надавати допомогу; чи 

намагається дитина краще вчитися і поводити себе; чи має постійні доручення в сім'ї і які 

вони; чи буває дитина разом з батьками у театрі, цирку, на спортивному майданчику, 

прогулянці; чи грає з ними в шахи, доміно, в інші ігри; чим полюбляє займатися у вільний 

час; чи має найбільш сильний вплив на дитину хтось з батьків; чи допомагає дитині 

спілкування з однолітками краще вчитися, поводити себе; чи'швидко втомлюється дитина 
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при виконанні навчальних завдань; який стан здоров'я, чи дотримується режиму дня; з 

яких предметів починає виконання домашніх завдань, скільки часу витрачає на 

виконання; чи перевіряє якість виконання шляхом переказу, відповідей на запитання і 

т.ін.; як ставиться до невдач у навчанні, успіхів; чи старанна; яка, на думку батьків, 

потрібна допомога дитині; чи слідкує за своїм зовнішнім виглядом тощо. 

Участь громадськості у вихованні дітей 

Громадськість — це непрофесійні вихователі — організації або окремі особи, які 

виконують виховні функції на добровільно-громадських засадах без оплати їх праці. 

Основний мотив їхньої участі у вихованні — любов до дітей, бажання передати їм свій до-

свід, знання, допомогти, коли це потрібно. 

Це можуть бути: 

 батьківські комітети школи і класів; 

 ради сприяння сім'ї та школи на підприємствах; 

 ради громадськості за місцем проживання; 

 представники добровільних товариств, творчих союзів, ентузіасти.  

Всі ці представники громадськості працюють сумісно зі школою, з батьками і 

дітьми. 

У роботі з батьками вони допомагають у вирішенні таких завдань: 

 підвищенні відповідальності батьків за виховання дітей; 

 обміні досвідом сімейного виховання; 

 сприянні нормалізації відношень в сім'ї між дорослими, дорослими з дітьми, 

нейтралізації негативного впливу сім'ї; 

 підвищення авторитету батьків; 

 стимулюванні батьків до самоосвіти, самовиховання; 

 залученні батьків до керівництва гуртками, організації технічного 

конструювання; 

 допомозі школі в обладнанні кабінетів, створенні дитячих майданчиків, 

музеїв та ін. 

Зміст роботи громадських організацій з дітьми передбачає:, 

 залучення дітей до праці; 

 проведення консультацій на підприємствах, конкурсів з тієї чи іншої 

професії; 

 допомогу «важким» дітям; 
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 сумісну діяльність батьків, дітей, представників громадськості, школи 

(подорожі, екскурсії, праця з благоустрою вулиць, майданчиків тощо).  

Сім'я для дитини є середовищем, у якому формується її особистість. Залежно від 

атмосфери сім'ї, характеру сімейних стосунків, освітнього рівня, професії батьків, їх 

життєвого досвіду, знання педагогіки сімейного виховання розвиваються ті чи інші якості 

дитини. Саме у сім'ї формується сприймання дітьми людей, навколишньої дійсності, 

самих себе, досвіду сімейного життя, ставлення до неї як найважливішої духовної 

цінності, здійснюється моральне, естетичне, трудове навчання, закладаються основи 

політичної культури, здоров'я дитини, професійне самовизначення. 

Методи сімейного виховання повинні справляти вплив на всі сфери 

життєдіяльності дитини. Через це необхідне розумне використання різних прийомів 

переконання, заохочення, але істотне місце в системі цих. методів повинні зайняти методи 

організації діяльності, що сприяють формуванню умінь та навичок моральної поведінки. 

Ефективність виховної діяльності в сім'ї  визначається низкою загальних 

педагогічних умов: глибоке і всебічне знання своїх дітей, особистий приклад батьків, їх 

авторитет, організація спільної діяльності, вільного часу, спілкування з дітьми і єдність 

вимог членів сім'ї, сім'ї і школи, оволодіння батьками педагогічною культурою.  

Вихователі, вчителі, у свою чергу, повинні вивчати сім'ю, щоб спрямовувати 

сімейне виховання на всебічний розвиток дитини, надавати допомогу батькам у 

керівництві навчальною роботою дітей у домашніх умовах; у визначенні методів і 

прийомів виховання, формування у них позитивного ставлення до школи, навчання дітей; 

їх участь у суспільній, трудовій діяльності; спонукати батьків до педагогічної самоосвіти; 

залучати їх до навчально-виховної діяльності у-школі, за необхідності корегувати виховні 

зусилля сім'ї, нейтралізувати негативні її впливи. 

Важливе місце в цьому процесі має громадськість. 

В Законі України про загальну середню освіту. Державній національній програмі 

"Освіта" визначено основні завдання організації родинного виховання і освіти як важливої 

ланки виховного процесу. Успішне виконання цих завдань залежить як від взаємодії 

школи і сім'ї у вихованні підростаючих поколінь, так і від забезпечення системного 

підходу до роботи з батьками, 

Примірна структура системи роботи з батьками: 

- вивчення соціального складу сім'ї, матеріального становища, педагогічної 

культури, індивідуально-психологічних особливостей батьків, сімейного мікроклімату;  

- педагогічний всеобуч батьків; 

- батьківські збори (конференції); 
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- батьківські комітети, школи, класи; 

- рада батьків; 

- консультпункти, індивідуальні, групові консультації; 

- Дні відкритих дверей для батьків. 

Форми роботи з батьківською громадськістю: 

- лекції (загальношкільні для батьків, учнів класу); 

- бесіди (колективні, групові, індивідуальні); 

- прес-конференції "Ми і наші діти"; 

- усні журнали; 

- диспути; 

- зустрічі "за круглим столом"; 

- конференції з обміну досвідом родинного виховання; 

- перегляд фільмів на педагогічні теми: 

- читацькі конференції по обговоренню педагогічної літератури, періодичної преси 

з питань родинного виховання; 

- вечори запитань і відповідей; 

- дні відкритих дверей; 

- консультації (групові, індивідуальні) з питань теорії та методики родинного 

виховання; 

- відкриті двері для батьків; 

- вечори "На сімейний вогник"; 

- вечори сімейних традицій; 

- вечори "Портрет сім'ї"; 

- виставки "Світ захоплень нашої сім'ї", "Кулінарні вироби членів сім'ї", прикладної 

декоративної творчості, родинні альбоми, колекції; 

- випуск тематичних газет "Дозвілля родини", "Говорять професії батьків", "Моя 

сім'я", "Спорт у родині"; 

- конкурси "Ну-мо, тато", "Ну-мо, мати". "Що, де, коли?", "Тато, мама і я - 

бережлива сім'я"; 

- зустрічі поколінь, роздуми над проблемним вихованням;  

- родинні мости (зустрічі) з батькамита обговорення проблем виховання дітей;  

- народна світлиця (звертання до народних традицій, формування особистості 

школярів через спільну роботу батьків, дітей і педагогів); 

- вечір великої родини; 

- дискусійний клуб (обговорення проблем виховання). 
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ВИВЧЕННЯ СІМ'Ї 

Система роботи з батьками включає глибоке вивчення соціального складу сім'ї, 

матеріального становища, педагогічної культури, індивідуальних, психологічних 

особливостей батьків, сімейного мікроклімату. 

Вивчення сім'ї є тією основою, на якій можна забезпечити диференційований 

педагогічний всеобуч батьків та управління процесом організації сімейного виховання та 

освіти. 

Перш ніж розпочати вивчення сім'ї учня, класні керівники, класоводи, вихователі 

складають план вивчення, розробляють програму і методи вивчення. 

Програма вивчення сім'ї може будуватись за трьома інтегральними напрямами:  

1) Загальні відомості про сім'ю. 

2) Матеріальна і духовна культура сім'ї. 

3) Виховання дітей в сім'ї. 

Саме через ці напрями можна виявити всі сторони життєдіяльності сім'ї, її способу 

життя, умови і шляхи сімейного виховання, позитивні та негативні тенденції, виховні 

потреби та можливості батьків. 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ СІМ'Ї 

1. Прізвище, ім'я учня. 

2. Домашня адреса. 

3. Батьки: їх освіта, вік і ким працюють. 

4. Структура сім'ї (повна, неповна, кількість дітей, дідусі, бабусі, інші члени сім'ї).  

5. Житлові умови (скільки кімнат, чи мають діти окрему кімнату чи куточок; як 

впливають квартирні умови на режим сім'ї, на організацію праці і відпочинок дітей). 

6. Матеріальна забезпеченість сім'ї (незабезпечена, малозабезпечена, забезпечена, 

добре забезпечена). 

7. Моральна спрямованість (оцінка щодо моральності). Цей параметр передбачає 

визначення об'єктивного змісту сімейного життя і цілей, які  ставить сім'я, мотивів, 

спонукаючих її до діяльності, інтересів, ідеалів, поглядів і переконань.  

8. Педагогічна культура батьків (критеріями є їх вміння враховувати вікові 

особливості дітей, знаходити вірний тон, виявляти і об'єктивно оцінювати їх позитивні і 

негативні сторони, регулярне відвідування батьківських зборів, лекцій, бесід в школі, 

інтерес до досвіду виховання в інших сім'ях і намагання використати його на практиці, 

здійснення єдиних вимог до дітей). 

9. Трудове виховання в сім'ї (формування індивідуальної суспільної мотивації 

праці). 
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10. Організаційна єдність в сім'ї (чітке розподілення прав і обов'язків між її 

членами, взаємодія і погодженість в управлінні сімейними справами).  

11. Ставлення в сім'ї до підлітка (приділяють увагу постійно, від випадку до 

випадку, не приділяють уваги, дозволяють робити все, що захоче, ні в чому не 

відмовляють). 

12. Найбільш характерні морально-психологічні умови виховання сім'ї (розумна 

увага і турбота, розбещеність, бездоглядність). 

13. Ставлення підлітків до батьків (дуже поважає: матір, батька, тільки маму, 

тільки батька, ставиться байдуже). 

14. Які газети, журнали читає сім'я? 

15. Чи є домашня бібліотека? 

16. Улюблене заняття дитини (читання художньої літератури, малювання, зайняття 

спортом, моделювання, гра, спілкування з товаришами). 

17. Чи відчуваєте труднощі у вихованні? В чому? 

18. З якого віку стало важко виховувати дитину? 

19. Яку допомогу потрібно надати у навчанні із сторони класного керівника, 

вчителів-предметників, однокласників, батьків? 

МЕТОДИ ВИВ ЧЕННЯ СІМ'Ї 

Щоб ефективно виконати запропоновану програму вивчення сім'ї, педагогу 

необхідно використати певні методи: спостереження, бесіди, анкетування, вивчення 

результатів виконання батьками певних завдань, доручень, розв'язання ними різних 

педагогічних задач-ситуацій. 

1. Метод систематичного спостереження. Результати фіксуються в певній 

послідовності: 

- коли проходило спостереження; 

- короткий опис спостережуваних фактів та явищ; 

- узагальнений висновок та рекомендації. 

2. Бесіда як метод вивчення сім'ї. Питання продумуються заздалегідь і можуть бути 

поставлені як з приводу того, що'спостерігалось (для уточнення), так і для одержання 

нових відомостей. 

3. Метод анкетування. Дуже близький до методу бесіди. Його перевага в тому, що 

за короткий час можна зібрати обширні відомості про всіх батьків учнів класу, хоч 

інформація, зібрана шляхом анкетування, інколи не позбавлена суб'єктивізму. Це ще раз 

доводить необхідність використання системи методів вивчення сім'ї.  
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Анкети можуть бути різних типів: відкриті, змішані. В анкетах закритого типу 

вимагається тільки вибрати і підкреслити один із кількох варіантів відповідей, вміщених 

в.анкеті після питання. В анкетах відкритого типу батьки (учні) самі пишуть відповідь на 

поставлене питання. Можлива розробка змішаних анкет, в яких є питання закритого і 

відкритого типу. Перед проведенням анкетування необхідно дати роз'яснення, як 

заповнювати анкету. 

4. Метод аналізу результатів виконання батьками певних доручень, завдань 

практичного характеру. Цей метод дає можливість вивчити виховне уміння і навички 

батька чи матері, рівень їх педагогічної майстерності. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ВСЕОБУЧ БАТЬКІВ 

Важливою складовою системи роботи з батьками є педагогічний всеобуч, 

методологічною основою якого є народний педагогічний досвід та досягнення вітчизняної 

та зарубіжної наукової педагогіки з питань родинного виховання.  

Щоб педагогічний всеобуч був достатньо ефективним, він має бути 

диференційованим. Диференціація всеобучу передбачає врахування якісних відмінностей 

та особливостей різних груп сімей. 

В загальному плані диференційований підхід у педагогічному всеобучі включає 

такі основні аспекти: 

- соціальний; 

- демографічний (врахування віку, освіти батьків, віку і статі їх дітей, структури 

сім'ї, батьківського стажу); 

- світоглядний (врахування світоглядної позиції, стилю внутрісімейних 

взаємостосунків, ставлення до школи, суспільства); 

- етнографічний (врахування рівня загальної педагогічної та професійної культури 

батьків, характеру сімейних традицій, культури домашнього побуту).  

Форми педагогічного всеобучу можуть бути різноманітними: шкільні батьківські 

лекторії, педагогічні і методичні консультації, батьківські конференції, батьківські дні. 

Вищою, але не єдиною ланкою педагогічної освіти є університети педагогічних знань.  

Батьківські університети – своєрідні навчальні заклади, які працюють на 

громадських засадах при школах, інститутах, бібліотеках. їх основна мета  – педагогізація 

батьків, активізація виховної функції батьків. Проблеми сімейного виховання 

розглядаються в батьківських університетах у взаємозв'язку із питаннями етики, 

психології права, гігієни. 

Батьківський університет, як правило, об'єднує 3-6 факультетів. Найбільш 

поширеними є: народне дитинознавство, виховання в сім'ї дітей дошкільного віку, 
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підлітків, старшокласників. Дедалі популярними стають факультети підготовки молоді до 

сімейного виховання. 

Університети будують свою роботу за річним (дворічним) планом, заняття 

проходять у визначені години і дні і передбачається постійний контингент слухачів. В 

університеті, крім читання лекцій, необхідно проводити семінари, підсумкові конференції. 

Університети педагогічних знань є вищою формою організації педагогічного 

всеобучу батьків, але не єдиною. 

Слід визначити, що в нашій області останніми роками повсюдно університети 

перейшли на роботу за системою покласного всеобучу. З метою надати педагогам 

конкретну методичну допомогу щодо організації змісту, заходів, спрямованих на 

ефективність педагогізації батьків. Міністерство освіти України видало посібник "По-

класний педагогічний всеобуч батьків загальноосвітньої школи" (Київ, 1990 p.). 

В школах першого і першого-другого ступенів з невеликою кількістю учнів 

рекомендуємо створити лекторії педагогічних знань для батьків. 

Примірний навчально-тематичний план роботи батьківського лекторів 

 

Виправданою формою педагогічного всеобучу батьків є проведення в школі 

(дитячому садку, в педагогічному закладі) батьківських днів. 

їх завдання - сприяти зміцненню зв'язків освітньої установи, сім'ї, підвищувати 

відповідальність батьків за виховання дітей, допомагати їм в оволодінні педагогічними 

знаннями. 

Батьківські дні готуються і проводяться адміністрацією освітньої установи з 

широким залученням учителів, учнів, батьків, а також представників установ охорони 

здоров'я, правоохоронних органів тощо. 

Батьківські дні доцільно проводити тематичними. 

Примірні теми батьківських днів: 

І. Роль батьків у забезпеченні фізичного і психічного здоров 'я дитини. 
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1. Взаємодія школи і сім'ї у вивченні і корекції психофізіологічних особливостей 

дитини. 

2. Відвідування батьками уроків фізвиховання та "Основи валеології". 

3. Індивідуальні і групові консультації лікаря і психолога з питань фізичного і 

психічного здоров'я дитини. 

4. Участь батьків у спортивних змаганнях святі "Батько, мати і я -спортивна сім'я". 

II. Морально-етичне виховання дітей в сім "і 

1. Народна педагогіка про морально-етичне виховання дітей в сім'ї (бесіда). 

2. Відвідування занять школи етикету, курсів за вибором, факультативів "Основи 

етики", "Культура поведінки", уроків народознавства, основ держави та права. 

3. Індивідуальна і групові консультації педагогів та юриста. 

4. Ярмарок народної мудрості "Мораль чиста краще всякого намиста". 

ІІІ. Взаємодія школи, сім'ї в трудовому вихованні дітей 

1. Педагогічні основи спільної роботи школи та сім'ї у трудовому вихованні дітей 

(лекція). 

2. Бесіда за круглим столом "Праця-першооснова життя суспільства, головний 

чинник створення матеріальної і духовної культури": 

- зміст, форми і методи трудового виховання дітей у сім'ї; 

- спільна трудова діяльність батьків і дітей; 

- трудові традиції у вихованні дітей; 

- роль сім'ї у розвитку пізнавальних здібностей сім'ї; 

- спільна робота школи і сім'ї по підготовці учнів до обрання професії.  

3. Виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва родин. 

4. Анкетування батьків з питань трудового виховання в сім'ї. 

Примірна анкета: 

1. Вкажіть, які трудові обов'язки у сім'ї мають діти: постійні, 

тимчасові, разові, 

2. Які колективні справи у Вашій сім'ї? 

3. Назвіть інтереси ї нахили дітей. 

4. Ким Ви хотіли б бачити свою дитину? 

5. Чим керуються діти при виконанні доручень?: 

- примушують батьки, 

- обіцяють подарунки, 

- хочеться допомогти мені, 

- інші. 
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Аналіз результатів анкетування та вироблення на їх основі рекомендацій для 

батьків з питань трудового виховання дітей. 

IV. Виховання в дітей самостійності, організованості та культури 

поведінки 

1. Роль батьків у процесі самовиховання та саморозвитку дитини (лекція).  

2. Практичне заняття: розробка спільних завдань школи і сім'ї по керівництву 

самовихованням школярів (проводять класні керівники), (див. Рекомендації по 

оволодінню педагогікою самовиховання. Лабораторія виховання в національній школі 

ОІУВ. 1993 p.). 

З.Роль батьківського авторитету формуванні культури поведінки дітей (бесіда).  

Обговорення примірної пам'ятки батькам: 

- авторитет - це Ваш вплив на дитину. Ваша значимість в його житті. 

Користуючись своїм авторитетом, допомагайте дитині стати щасливою, допомагайте 

самореалізуватись; 

- навчіть дітей любити книгу, яка пробуджує думки, почуття; 

- виховуйте у своїх дітей почуття взаємодопомоги, доброти. (Навчіть його 

співпереживанню, милосердю і одночасно вимогливості до себе та інших);  

- від Вас залежить, чи буде Ваша дитина трудолюбивою, допитливою, 

принциповою, чесною; 

- привчіть свою дитину дотримуватись режиму дня; 

- віддавайте свій вільний час дітям, відвідуйте театри, кіно, виїжджайте на природу, 

вмійте радіти життю і навчіть цього своїх дітей. 

Готуючи батьківські дні, варто одержати письмові відповіді на питання: 

1. Що, на Вашу думку, в роботі нашої школи потребує значного поліпшення?  

2. Яку допомогу в організації виховної роботи Ви можете надати (в проведенні 

роботи гуртків, клубів, екскурсій та ін.)?  

3. Які у Вас є труднощі у спілкуванні з дітьми?  

4. Чи потрібна Вам допомога школи для зміцнення батьківського авторитету? 

Аналіз відповідей батьків дасть змогу краще підготуватись до бесід з ними, своєчасно 

відреагувати на ті чи інші труднощі й недоліки, усунути їх, відшукати серед батьків 

активних помічників в організації виховної роботи школи. 

Проведенню батьківського дня має передувати значна підготовка. Варто 

підготувати виставки педагогічної літератури, дитячих виробів, учнівських зошитів, 

випустити стінгазети, стенди про життя школи тощо. Результативною формою 

педагогічного всеобучу є клуби батьківського спілкування. 
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Примірна програма клубу батьківського спілкування. 

 

В школах радимо створювати консультаційні пункти з питань родинного 

виховання дітей у сім'ї. Консультації проводять педагоги, психологи, запрошені до школи 

працівники правоохоронних органів, установ охорони здоров'я, представники органів 

влади тощо. 

В консультаційному пункті варто вести папки з такими матеріалами:  

1. Списки рекомендованої літератури для батьків з питань родинного виховання.  

2. Використання досягнень народної педагогіки в родинному вихованні.  

3. Незмінний вихователь - рідна мова. 

4. Що треба знати батькам про етнопедагогіку?. 

5. Педагогічний сенс народних дитячих ігор та іграшок. 

6. Виховна функція фольклору. 

7. Народні погляди на роль батька в сім'ї. 

8. Материнська школа. 

9. Дідусі й бабусі як вихователі своїх внуків. 

10. Як використовувати народну дидактику в родинному вихованні тощо?  

Батьківські збори 

"День щирих запитань і відповідей"  

Тема: Алгоритм проведення батьківських зборів.  

Мета: навчити прийомам ведення батьківських зборів. 

І. Підготовчий етап 

1. Запрошення батьків на збори. 

2. Підготовка до експрес опитування (папір зеленого і жовтого кольору, крейда).  

3. Організація тематичної виставки методичної літератури. 

ІІ. Проведення батьківських зборів 
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1. Вступне слово класного керівника (привітання, ознайомлення з темою і метою 

зборів, вибори голови зборів, секретаря). 

2. Гра "Чи добре ми знаємо один одного?" (Беруть участь сімейні пари: мати чи 

батько і дитина). 

Коли ведучий (класний керівник, голова ради батьків) задає запитання дитині про 

батьків, останній пише відповідь на дошці (учень не бачить написане, оскільки стоїть 

спиною до дошки). Так само діє дитина, коли ведучий задає запитання одному з батьків. 

Виграє та пара, в якій більше відповідей співпадає. 

Запитання для гри: 

1. Улюблена страва батька (дитини)? 

2. Улюблена справа в дитинстві батька (дитини зараз)?  

3. Що в першу чергу зробить батько (дитина), коли прийде з роботи (дитина зі 

школи)? 

4. Яку якість батько (дитина) цінує в людях найбільше? 

5. Улюблене свято батька (дитини)? 

6. Як батько (дитина) хоче, щоб до нього звертались? 

7. Який колір любить батько (дитина) найбільше?  

8. Улюблений одяг батька (дитини)? 

9. Улюблений предмету школі батька (дитини)?  

10. Що може порадувати батька (дитину)? 

Експрес опитування (анонімне). Батькам подають листки паперу зеленого кольору, 

дітям - жовтого. 

Завдання: закінчити речення: 

1. Я боюсь, що мої батьки (дитина)... 

2. Я хочу щоб мої батьки (дитина) зрозуміли... 

3. Я хочу, щоб батьки (дитина) вибачили... 

4. Я хочу поговорити з батьками (дитиною) про... 

5. Мені приємно, коли батьки (дитина)... 

6. Я хочу бачити своїх батьків (дитину)... 

7. Я дякую своїм батькам (дитині) за... 

8. Для того, щоб перевірити, чи зрозумів я батьків (дитину), я... Класний керівник 

читає відповіді батьків, учнів, (не називаючи прізвищ). На дошці фіксуються відповіді, що 

повторюються. Отже, батьки найбільше бояться... Діти... і т. д. 

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ БАТЬКАМ 

1. Розкажіть дитині про свою сім'ю, родичів. Намалюйте разом родовідне дерево.  



 78 

2. Відвідайте із сином (донькою) могили Ваших предків, розкажіть про них. 

Упорядкуйте могили, посадіть квіти. 

3. Доберіть разом з дитиною до кожного режимного моменту образний віршик, 

прислів'я, приказку, принагідне користуйтеся ними. 

4. Визначте рівень розвитку уваги, спостережливості сина (доньки). Поміркуйте, 

що Ви можете зробити для розвитку пізнавальних інтересів, порадьтеся з учителем (це 

завдання має супроводжуватися детальним інструктажем щодо методики його виконання).  

5.Проведітьспостереження, як син (донька) запам'ятовує матеріал підручника: 

скільки разів читає текст, про себе чи вголос, чи переказує зміст прочитаного. Порадьтеся 

з учителем щодо оптимального запам'ятовування навчального матеріалу, розвитку пам'яті.  

6. У бесіді з сином (донькою) з'ясуйте, які з навчальних предметів викликають 

інтерес, які ні. Порадьтеся з учителем, як викликати інтерес до "нецікавих" предметів.  

7. Виявіть нахили, улюблені заняття, здібності Вашої дитини. Порадьтеся з 

учителем, як розвинути здібності, стимулювати нахили, інтереси.  

8. Визначте тип темпераменту дитини. Врахуйте особливості темпераменту в 

спілкуванні з нею. 

9. Передплатіть для сина (доньки) дитячу газету, журнал. Регулярно просіть дитину 

переказувати прочитані матеріали, обговорюйте їх. 

10. Розподіліть між членами сім'ї постійні домашні обов'язки. За потреби уточніть 

обов'язки, внесіть зміни в розподіл. 

11. Всією сім'єю обговоріть витрати на кожного протягом останнього часу. 

Сплануйте витрати на найближчий час (тиждень, місяць, перспективу).  

12. Придивіться, як Ваша дитина спілкується з ровесниками: як звертається до них, 

вирішує конфліктні ситуації, чи намагається прийти на допомогу, чи прагне до лідерства 

та ін. Які дії Вашої дитини радують Вас, які засмучують. Продумайте свої дії.  

Ці завдання стимулюють спілкування і спільну діяльність батьків і дітей, сприяють 

встановленню між ними дружніх, довірливих стосунків, що позитивно позначається на 

розвитку й вихованні дітей. 
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Практичне заняття № 1 

Тема. Сутність процесу виховання, основні закономірності та принципи 

Мета. Озброїти студентів знаннями щодо сутності процесу виховання молодших 

школярів, ознайомити з основними закономірностями та принципами виховання, 

виховувати інтерес до дисципліни (теорія та методика виховання в початковій школі), 

розвивати професійні якості, прагнення до самовдосконалення.  

Ключові поняття: виховний процес, сутність процесу виховання, закономірності 

виховання, принципи організації виховного процесу, практична реалізація принципів 

виховання. 

План 

4. Сутність процесу виховання: 

- процес виховання, його специфіка; 

- компоненти і рушійні сили. 

5. Закономірності виховного процесу. 

6. Принципи виховання. 

Питання для обговорення 

1. Розкрийте зміст конкретно-історичної функції виховання. 

Яким є Ваше ставлення до думки К. Д.Ушинського? Чому?  

К.Д.Ушинський писав: "Я бачу в педагогіці не науку, а мистецтво, але 

переконаний, що в теорії цього мистецтва є чимало такого, що необхідно знати людяМ., 

які беруться за практику виховання та навчання" (Ушинский К..Д. Избр. пед соч - Т 2 -М., 

1954.-С.575.). 

2. Якою є ваша думка з цього приводу? 

Визначте співвідношення понять "виховання" і "педагогічний процес 

"Я ще продовжую вчитися, - писав К.А.Гельвецій. - Моє виховання ще не 

завершене. Коли ж воно закінчиться? Коли я не буду вже здатний до нього: після моєї 

смерті. Все моє життя і є, власне, тривалим вихованням". 



 81 

(Гельвеций К..А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. — М., 

1936. — СЮ.) 

3. У чому полягає провідна роль виховання у розвитку особистості? Що таке 

"виховний вплив" як педагогічне явище?  

"Виховання - це примушуючий, насильницький вплив однієї особи на іншу з метою 

створити таку людину, яка нам здається гарною, а освіта це вільні стосунки людей, для 

яких основою є потреба однієї- набувати відомості, іншої — повідомляти вже набуте 

нею... Різниця виховання та освіти тільки в насильстві, право на яке визнає за собою 

виховання. Виховання є освіта насильницька. Освіта вільна (Толстой Л.М. Собр, соч.: В 

22-х т. — IV XVI. - М, 1983,-С34 ). 

4. Аргументуйте свою відповідь. Як ви розумієте вислів М. Ломоносова: 

"Учитель з учнями не мас поводитися ані зверхньо, ані фамільярно, Перше породжує 

ненависть до нього, друге — презирство. Повага і помірна вимогливість не залишає місця 

ані для першого, ані для другого". 

Література 

8. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. : А.І. Кузьмінський, В. Л. 

Омеляненко. – К. :Знання – Прес, 2003.-700с. 

9. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003.-576с. 

10. Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. К. : Видавничий центр «Академія», 2000.-544с.  

11. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К. 

:Знання – Прес, 2003-418с. 

12. Грицай Ю. О. Педагогіка. Курс лекцій: Навч. Посібник. – Миколаїв: 

Вид-во Іліон, 2007-564с. 

Практичне заняття № 2 

 

Тема. Сучасні концепції виховання 

Мета. Ознайомити студентів із законодавчими документами щодо організації 

виховного процесу в навчальному закладі, розкрити основний зміст сучасних концепцій 

виховання, виховувати відповідальність, уважність, аналітичний погляд, розвивати 

логічне мислення, пізнавальні можливості. 
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Ключові поняття: концепція виховання, підхід до виховання (системний, 

структурний, комплексний, діяльнісний, творчий, диференційний, індивідуальний), 

основні орієнтири виховання. 

План  

1. Огляд сучасних концепцій виховання. 

2. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Питання для обговорення 

1. Одним із шляхів реформування освіти в Україні державна національна програма 

"Освіта" визначає "відхід від засад авторитарної педагогіки, що утвердилися в 

тоталітарній державі і спричинили нівелювання природних задатків і можливостей, 

інтересів усіх учасників освітнього процесу". Про які інтереси йдеться? Яка педагогіка 

має прийти на зміну авторитарній? 

Література 

1. Концептуальні засади демократизації і реформування освіти в Україні. – К.: 

Школяр, 1997. – 166 с. 

2. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ 

виховання. – 2005. - № 4 (5). – С. 7-30. 

3. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. 

4. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і 

методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богданова А. М., 2009. – 226 с.  

Практичне заняття № 3 

 

Тема. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

Мета. Актуалізувати знання студентів щодо вікових особливостей молодших 

школярів; розкрити специфічні риси виховного процесу в початковій школі; виховувати 

уважність, осмислене ставлення до виконуваної роботи, розвивати пізнавальні 

можливості, самостійність, здібності до самоаналізу. 

Ключові поняття: молодший шкільний вік, соціальна ситуація розвитку, провідна 

діяльність молодших школярів, довільність дій, орієнтовні завдання, самоствердження.  

План 

1. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність молодших школярів. 

2. Психологічні умови розвитку молодших школярів. 

3. Орієнтовні завдання виховної роботи в 1- 4 класах 

Питання для обговорення 
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1. Що таке готовність дитини до шкільного навчання? Якою 

мірою шестирічні діти готові до зміни свого статусу? 

2. Які типові відмінності характеризують сучасних молодших 

школярів? 

3. Чи можете ви підтвердити думку В.О. Сухомлинського, що 

виховання – це насамперед людинознавство, прикладами з 

власного досвіду? 

 

Література 

13.  Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003.-576с. 

14. Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. К. : Видавничий центр «Академія», 2000.-544с.  

15. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 

2010. – 80 с. 

16. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для 

вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богданова 

А. М., 2009. – 226 с.  

Практичне заняття № 4 

 

Тема. Гуманізація процесу виховання в початковій школі 

Мета. Розкрити поняття  “гуманізації” в педагогічному процесі; забезпечити 

студентів знаннями щодо реалізації процесу гуманізації в початковій школі, 

виховувати професійні якості, уважність, дисциплінованість, відповідальність, 

розвивати творчі можливості. 

Ключові поняття: гуманізація, гуманітаризація, гармонія, суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія, гуманні риси особистості. 

План: 

1. Поняття “гуманізація” в педагогічній науці. 

2. Шляхи гуманізації виховання молодших школярів. 

3. Виховання гуманних почуттів у дітей. 

Питання для обговорення 

1. Режисер І.Володимиров у статті "Талант бути добрим" (Комсомольская правда. — 

1983. — 17 ноября) розмірковує: "Інколи ми називаємо добротою елементарну 
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людську порядність. А бути по-справжньому добрим — важко". Прокоментуйте 

гро думку. 

2. Що Ви скажете дитині, яка Вам радісно сповіщає: "Наша кицька вже стара і тато 

обіцяв принести нам ангорське кошеня." 

3. Дуже високо оцінював моральне виховання Л .М.Толстой: "З усіх наук, які має 

знати людина, головнішою є наука про те, як жити, робити якнайменше зла і 

якнайбільше добра". Якою є Ваша позиція з цього приводу? У чому полягає зміст 

поняття "гідність "? 

4. Як Ви ставитеся до думки К.Д. Ушинського про душу? 

К.Д.Ушинський писав: "Якби люди винайшли філософський камінь, то біда була б ще 

невелика: золото перестало б бути монетою. Але як би вони знайшли казковий мішок, з 

якого вискакує все. чого душа забажає, або винайшли машину, яка цілком заміняє всяку 

працю людини, то сам розвиток людства припинився, бо розбещеність і дикість полонили 

б суспільство" (див.: Ушинськии К.Д. Праця в її психічному й виховному значенні // Вибр. 

пед. твори: У 2-х т. — Т.1.-С. 106. 

5. Якою с Ваша думка v цього приводу? 

"Спільне грудове зусилля, робота в колективі, ірудова допомоги людей та постійна їх 

взаємна трудова залежність тільки й можуть створи ги правильне ставлення людей один 

до одного... любов і дружбу у відношенні до кожного трудівника, обурення і засудження у 

відношенні до ледаря, до людей, що ухиляються від праці... У трудовому зусиллі 

виховується не тільки робоча підготовка людини, а й підготовка товариша, тобто 

виховується правильне ставлення до інших людей, — - це вже буде моральна підготовка" 

(див.: Макаренко A.C. Виховання в праці 11 Твори : У 7-ми т. — Т.4. - С.388-389). 

6.  Ш.О.Амонашвілі ("Учительська газета" від 12 вересня 1981 р.) зазначає, що діти 

— бешкетники, переважно творчі, кмітливі, гострі на язик люди, які можуть 

застосувати свої здібності в будь-яких несподіваних ситуаціях. "Бешкетни їси — 

думка педагога, предмет педагогіки. От люблю я їх — вони постійно "шліфують" 

мою педагогічну майстерність, змушують до безперервного самооновлення. 

Витівки цінна якість дитини, тільки потрібно вміти керувати нею. Давно я встановив 

для себе заповідь: сутність дитячої дисципліни — не в придушенні витівок, а в 

перетворенні їх. 

І далі педагог ставить запитання: "Як це зробити на перервах?" 

Дайте свої пропозиції шрдо розв'язання поставленого залитання. 
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Література 

17. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 

2010. – 80 с. 

18. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для 

вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богданова 

А. М., 2009. – 226 с.  

19. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: 

навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 566 с. 

20. Мельничук С.Г. Педагогіка (теорія виховання). Навчальний посібник. 

– К.: Видавничий Дім „Слово”, 2012. – 288 с. 

Практичне заняття № 5 

Тема. Виховний простір початкової школи 

Мета: Розкрити сутність понять «виховне середовище», «процес соціальної 

адаптації», окреслити умови педагогізації середовища, виховувати професійні якості, 

комунікабельність, відповідальність, розвивати творчі можливості студентів.  

Ключові поняття: виховний простір школи, виховний простір класу, середовище, 

соціалізація, педагогізація середовища. 

План 

4. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії дитинства.  

5. Педагогізація середовища. 

6. Середовище як джерело виховання молодшого школяра. 

Питання для обговорення 

1. Як Ви можете пояснити зміст висловлювання О.Я. Савченко: 

„Молодший школяр має прямі чи опосередковані зв’язки з 

природним, соціальним, навчальним, ігровим, технологічним і 

психопедагогічним середовищами. Вихованість, навченість 

сучасної дитини – результат не лише діяльності вчителя, а й 

впливу всіх перелічених середовищ”? 



 86 

2. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням О.Я. Савченко: 

„Турбуючись про якість початкової освіти, не забуваймо про 

організацію позитивних згармонізованих впливів різних 

середовищ. Саме у початкових класах, де учні навчаються 

впродовж чотирьох років, необхідно особливо вдумливо і 

цілеспрямовано створювати педагогічно доцільне навчальне, 

виховне і розвивальне середовище”? 

3. Чи можете ви навести приклад ефективно створеного 

виховного середовища навчального закладу?  

Література 

21. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для 

вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богданова 

А. М., 2009. – 226 с.  

22. Педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / Укл. І.В. Середа – 

Миколаїв: вид-во „Іліон”, 2007. – 196 с. 

23. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: 

навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 566 с. 

24. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: 

навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: „ОВС”, 

2002. – 400 с. 

Практичне заняття № 6 

 

Тема. Методи і форми виховання в початковій школі 

Мета: 1. Розкрити сутність понять “ методи ” і “ форми ” у вихованні молодших 

школярів; 2. Озброїти студентів знаннями про основні групи методів виховання в 

початковій школі; 3. Охарактеризувати провідні форми роботи з учнями 1-4 класів; 4. 

Створити атмосферу емоційного підйому, прищеплювати професійні якості щодо 

здійснення виховної діяльності. 

Ключові поняття:  методи виховання, прийоми і засоби виховання класифікація 

методів, форми і види роботи з молодшими школярами. 
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План 

1.  Поняття “ методи ” виховання в педагогічній науці  

2. Характеристика основних груп методів виховання в початковій  школі  

3. Форми виховної роботи з молодшими школярами  

Питання для обговорення 

1. Доведіть необхідність використання різних методів виховання. 

2. Проаналізуйте роль прикладу у вихованні молодших школярів. 

3. Доведіть, що педагогічна вимога не може бути єдиним методом виховання. 

4. Яким чином використовується метод заохочення в початковій школі?  

Література 

 1. Мельничук С.Г. Педагогіка ( Теорія виховання ) Навчальний посібник. – К.: 

Видовничний Дім “Слово”, 2012.- 288 с. 

2. Лозова В. І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний 

посібник/ Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. І доп. Харків: “ОВС”, 

2002-400с. 

3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посіб. – 2-ге вид., допов. І 

перероблене.-К.: Вища школа, 2005.-343с.: іл.. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Планування виховної роботи в школі 

 

Мета. Озброїти студентів знаннями про планування виховної роботи в школі; виховувати 

дисциплінованість, відповідальність; розвивати логічне мислення, комунікативні 

здібності. 

Ключові поняття: план виховної роботи, вимоги до плану, види планів, структура плану 

виховної роботи, орієнтовне планування. 

 

План 

4. План виховної роботи. Технологія планування(етапи). 

5. Види  підходів до планування в сучасній  школі. 

6. Орієнтовне  планування класу і школи. 

Додаткові завдання 

1.  Прокоментуйте вислови видатних представників передової думки про керівника та 

планування діяльності: а) „Мистецтво управління – це насамперед мистецтво бути 

чесним” (Т. Джефферсон); б) „Якщо керівник вихований, він любить людей; якщо 

народ вихований, ним легко управляти” (Конфуцій); в) За собою слідкуй, щоб не 

роздратовуватись: і людьми, і кіньми треба керувати, владарюючи передусім собою” 

(В.Г. Короленко). 
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2.  Уважно вивчіть педагогічні вимоги до плану виховної роботи за теоретичними 

джерелами (лекція № 1). Які, на Ваш погляд, вимоги Ви могли б додати? 

3.  Під час навчальної практики в базовій школі детально ознайомтесь з планом 

виховної роботи школи та класу. Яким чином відбувається зв’язок між означеними 

правилами? Чи залишається можливість для вчителя виявити свою творчість?  

4.  Складіть орієнтовний план виховної роботи на перше півріччя в будь-якому класі 

початкової школи на вибір. 

Література 

10. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і 

переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

11. Години спілкування в початковій школі / Упоряд. О. Кондратюк, О.  Кравчина. 

– К.: Вид. Дім „Шкіл. світ”: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с. 

12. Т.Д. Дем’янюк. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому 

навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво 

„Антей”, 2006. – 384 с. 

13. Трихін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібн. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 368 с. 

 

Практичне заняття № 8 

 

Тема. Педагогічна діагностика в початковій школі 

 

Мета: ознайомити студентів з основними складовими педагогічної діагностики 

в початковій школі; виховувати дисциплінованість, послідовність, інтерес до 

дисциплін; розвивати педагогічний кругозір, організаційні уміння. 

Ключові поняття: педагогічна діагностика, психодіагностика, індивідуальні 

особливості молодшого школяра, норми і правила поведінки, психічні процеси, 

психологічне самопочуття. 

План 

1. Загальна характеристика педагогічної діагностики в початковій школі.  

2. Вимоги до діагностичної діяльності класного керівника. 

3. Завдання педагогічної діагностики в школі. 

4. Види, типи і методи педагогічної діагностики вчителя. 

Додаткові завдання 

1. Проаналізуйте і детально вивчіть матеріали щодо діагностики сім’ї (за 
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посібником Баркан А. И. „Практическая психология для родителей или Как 

научиться понимать своего ребёнка”. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001 – 432 с.). 

2. Доберіть тестові завдання щодо вивчення особистості молодших школярів.  

 

Література 

1. Коробко С.Л., Коробко О.І. робота психолога з молодшими школярами: 

Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с. 

2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і 

переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

3. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Кудіна В.В. професійно-педагогічна підготовка 

майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання: 

Навчальний посібник. – К.: Ленвід, 2008. – 377 с. 

4. Практична педагогіка виховання: посібник з теорії та методики виховання / 

Упоряд. Г.І. Іванюк; За ред. М.Ю. Красовицького. – К. – Івано-Франк.: Лай, 

2000. – 217 с. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Методика згуртування дитячого колективу 

Мета. Ознайомити студентів з поняттям „дитячий колектив”, видами і структурою 

дитячого колективу; виховувати колективізм, повагу до викладачів і студентів; розвивати 

логічне мислення, комунікативні здібності. 

Ключові слова: колективна творча справа, перспектива, традиція, ціле покладання, 

учнівське самоврядування. 

План 

1. Методика організації колективних творчих справ. 

2. Постановка перспективи, створення традицій. 

3. Учнівське самоврядування. 

4. Учитель і дитячий колектив. 

Питання для обговорення 

1. Програма вивчення учнів і складання характеристики. 

2.Систематизація результатів вивчення особистості учнів. 

3. Програма вивчення класного колективу і складання характеристики.  

Додаткові завдання 

• У багатьох посібниках зустрічаємо твердження „Справжня сутність людської 

особистості виявляється в її вчинках і діях." 



 90 

На які чинники слід зважити, оцінюючи вчинки та дії дитини? 

• А.С. Макаренко писав: „Знання вихованця повинно прийти до вихователя не у праці 

байдужого його вивчення, а лише в процесі спільної з ним роботи і найактивнішої йому 

допомоги." 

• У чому полягає сутність діагностики виховання? 

• Чим відрізняється діагностика вихованості від вимірювання вихованості? 

 

Завдання творчого характеру 

1. Складіть орієнтовану програму вивчення учня (1,2, З, або 4 класу). 

2. Складіть орієнтовану програму вивчення колективу класу школи І ступеня. 

 

Література 

1. Грицай Ю.А. Педагогіка. Курс лекцій: навчальний посібник. – Миколаїв: / Вид-во 

„Іліон”, 2007. – 564 с. 

2. Данцов А.И. Психология коллектива. – М., 1984.  

3. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. – М., 1983. 

4. Галузяк В.Н. Педагогіка. – Вінниця, 2001. 

5. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – М., 1982. 

6. Фурман Л.М. и др. Изучение личности учащегося ученического коллектива: книга для 

учителя. – М., 1988. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Методика роботи з батьками школярів 

Мета. Ознайомити студентів з методикою роботи вчителя початкової школи з 

батьками учнів, умовами успішного виховання дітей у сім’ї; виховувати гуманізм, 

толерантність; розвивати комунікативні уміння, навички педагогічної діагностики. 

Ключові поняття: батьківські збори, педагогічна просвіта батьків, піклувальні 

ради, батьківський комітет, індивідуальні консультації для батьків. 

План 

1. Форми взаємодії педагогів та батьків. 

2. Педагогічні умови успішного виховання дітей у сім’ї. 

3. Участь громадськості у вихованні дітей. 

Додаткові завдання 

• Що найчастіше є причиною конфліктів батьків і дітей у сучасній сім'ї? 

• Назвіть шляхи підвищення педагогічних знань батьків учнів школи І ступеня.  
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• Наведіть види і методи роботи з батьками молодих школярів. 

Завдання творчого характеру 

1. Складіть запитання для бесіди з молодими школярами з метою вивчення їх сім'ї.  

2. Підготуйте конспект лекції для батьків (на будь-яку тему) на 15 хвилин, яку можна 

використати на батьківських зборах. 

3. Пригадайте своє дитинство, які проблеми виникали у вас з батьками. Які кроки батьків 

ви вважаєте успішними? В чому полягали помилки у виховних підходах ваших батьків.  

4. Складіть орієнтовану тематику батьківських зборів в І - IV класах. 

Література 

1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Програма. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. 

2. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. / К. І. 

Чорна та ін.; За ред. К. І. Чорної. – К.: Богдана. – 288 с. 

3. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і 

переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

4. Піньковська Е. А. Духовне материнство. – Фастів: Поліфатс, 2006. – 124 с. 

5. Права дитини: збірник документів / у поряд. В.В. Ксенко. – Львів: Оскард, 1995. 

– 109 с.  
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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 виховання5', "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. 
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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. 
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Тести для контролю та самоконтролю знань з курсу „Теорія та методика 

виховної роботи” 

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. 

 

4. Мета виховання – це: 

а) ідеальний образ особистості, що виховується; 
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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. 

 

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

розвитку у нього розумових здібностей, формування світогляду - це: 

а) фізичне виховання; 
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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 

потенціалу дитини. 

 

12. Принципи гуманізації виховання передбачає: 
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а)  етнізацію, виховного процесу, тобто наповнення його національним 

змістом; 

б) формування різноманіття якостей особистості школяра ,основної 

інтелектуальної,моральної,естетичної,економічної,екологічної,фізич

ної,куманікативної культури... ; 

в) 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. 

 

Тест №2 

1. Виховання – це: 

а) один із чинників, під впливом якого здійснюється особливості 

виховання дитини; 

б) один із чинників,  під впливом якого  здійснюється розвиток 

дитини; 

в) один із чинників, під впливом якого здійснюється зневага до 

людини. 

 

2. 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. 

 

3. Що є показником морального здоров’я людини: 

а) виховання; 
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б) навчання; 

в) доброзичливість. 

 

4. Гуманізація – це: 

а) визнання цінностей дитини як особистості; 

б) формування особистості творця свого життя; 

в) культивування імпульсу до самовдосконалення. 

 

5. Ключовими поняттями в характеристиці соціально-культурного 

середовища є: 

а) освіта, навчання; 

б) розум, сила; 

в) стихія, ніша. 

 

6. 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. 

 

7. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних соціальних 

функцій та до корисної діяльності: 

а) виховання; 

б) навчання; 

в) тренування. 

 

8. Комплекс процесів і дій спрямованих на пристосування до 

середовища: 

а) адаптація; 
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б) звикання; 

в) засвоєння. 

 

9. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна: 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення. 

 

10. Уявлення, зразок досконалості, найвища ціль, що значно впливає 

на людей: 

а) зразок; 

б) приклад; 

в) ідеал. 

 

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

і трактування: 

а) парадигма; 

б) концепція; 

в) ідеологія. 

 

 12. Наука про виховання, як свідомий цілеспрямований процес: 

а) педагогіка; 

б) дидактика; 

в) методика. 

Тест №3 

1. Функції навчання та задачі навчання можна розділити на: 

а) внутрішні і зовнішні; 

б) корекційні, організаційні та загально дидактичні; 

в) виховні, освітні і розвиваючі. 
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2. Навчання має наступні категорії: 

а) викладання і научіння; 

б) вчення і виховання; 

в) викладання і навчання. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

 

6. У Росії вперше сформулював (ла) принципи навчання 

а) Крупська Н.К. ; 

б) Ушинський К.Д. ; 

в) Бабанський Ю.К. 
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7. ... навчання - це вид навчання, в основі якого лежить алгоритм у 

його первісному сенсі ... 

а) програмне; 

б) програмоване; 

в) комп'ютерне. 

 

8. 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. 

 

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

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, пере дошкільний, дошкільний, молодший шкільний 

вік, підлітковий, юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 

 

10. 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.  

 

 

11. Як називається по іншому молодший шкільний вік? 

а) вершиною дитинства; 

б) низиною дитинства; 
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в) серединою дитинства. 

 

12.  Гуманізація це: 

а) формування особистості як творення свого життя і своєї долі; 

б) олюднення виховних відносин, визнання цінності людини як 

особистості її прав на волю , щастя ,соціальний захист  як людини, 

розвиток і вияв її здібностей; 

в) гармонійне ставлення до світу. 

Тест №4 

1. Процес цілеспрямованого, систематичного формування 

особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією 

багатьох об`єктивних i суб`єктивних факторів 

а) виховання; 

б) навчання; 

в) тренування. 

 

2. Комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосування до 

середовища. 

а) засвоєння; 

б) звикання; 

в) адаптація. 

 

3. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення. 

 

4. Колективне обговорення спільного питання проблеми 

а) діалог; 
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б) дискусія; 

в) бесіда. 

 

5. Форми спільної свідомості, соціальний інститут, що виконує 

функцію регуляції поведінки людей, погодженості їх дій 

а) мораль; 

б) етика; 

в) закон. 

 

6. Наука про виховання, як свідомий цілеспрямований процес  

а) педагогіка; 

б) дидактика; 

в) методика. 

 

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

взаємовідносини з середовищем 

а) вчинки; 

б) поведінка; 

в) діяльність. 

 

8. Усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на 

удосконалення своїх якостей 

а) самовиховання;  

б) самоосвіта;  

в) тренінг. 

 

9. Публічна дискусія, присвячена обговоренню актуальних питань 

а) диспут;  

б) діалог;  

в) бесіда. 
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10. Обов’язкове дотримання встановленого порядку, підкореного 

існуючим правилам 

а) дисципліна; 

б) закон; 

в) порядність. 

 

11. Організаційна форма об’єднання людей на основі певної 

цілеспрямованої діяльності 

а) гурт; 

б) гра;  

в) колектив. 

 

12. Засіб педагогічної дії, що виражає позитивну оцінку діяльності 

людини 

а) заохочення; 

б) навіювання; 

в) переконання.  

 

Тест №5 

1. 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. 

 

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

а) сім'я; 

б) всі елементи природного і соціального оточення; 
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в) сім'я і школа; 

 

3. Свідоме чи несвідоме відтворення виховного досвіду вихователя - 

це  

а) переконання; 

б) навіювання; 

в)  зараження; 

г) наслідування. 

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

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, пере дошкільний, дошкільний, молодший 

шкільний вік, підлітковий, юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 

 

5.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. 

 

6. Індивідуальні властивості особистості формуються під 

впливом: 

а) тільки спадковості; 

б) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої 

дитини; 

в) оточуючого середовища та виховання. 

 

7. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; 
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б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх 

досягнення. 

 

8. Індивід – це: 

а) окремий представник людського роду безвідносно до його 

якостей; 

б) кожна жива істота; 

в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку. 

 

9. Рушійними силами процесу виховання є ... 

а) внутрішні протиріччя; 

б) внутрішні і зовнішні суперечності; 

в) немає правильної відповіді. 

 

10. 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. 

 

 

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

а) зовсім не пов'язані; 

б) завжди нерозривно пов'язані; 

в) немає правильної відповіді. 

 

12. 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. 

Тест №6 

1. Виховання - це: 

а) процес автоматичної передачі від старшого покоління до 

молодшого духовної культури; 

б) процес організації спільної життєдіяльності дітей і дорослих в цілях 

розвитку тих і інших; 

в) процес засвоєння знань, умінь, навичок, накопичених людством. 

2.  Мета виховання - це: 

а) розумна, освічена людина; 

б) всебічно гармонійно розвинена особистість; 

в) фізично розвинений індивід. 

3. Цілеспрямований процес формування у підростаючого покоління 

ціннісних відносин, свідомості і відповідальності - це: 

а) фізичне виховання; 

б) моральне виховання; 

в) розумове виховання. 

 

4.  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. 
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5. Науково-організований педагогічний процес, спрямований на 

різнобічний фізичний розвиток організму - це: 

а) фізичне виховання; 

б) трудове виховання; 

в) розумове виховання. 

 

6.  Цілеспрямований процес формування морального ставлення до 

праці, розвиток особистості - це: 

а) фізичне виховання; 

б) моральне виховання; 

в) трудове виховання. 

 

7.  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. 

 

8.  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. 

 

9.  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; 
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10. Внутрішня переробка образів на рівні реагування і переживання 

- це: 

а) механізм ідентифікації; 

б) механізм драматизації; 

в) механізм сублімації. 

 

11. Психологічний процес перемикання і перетворення енергії 

афективного потягу - це: 

а) механізм ідентифікації; 

б) механізм драматизації; 

в) механізм сублімації. 

 

12. Методи виховання бувають: 

а) словесні; 

б) фізичні; 

в) розвиваючі. 

Тест №7 

1. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних 

соціальних функцій та до корисної діяльності 

а) виховання; 

б) навчання; 

в) тренування. 

 

2. Комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосування до 

середовища. 

а) адаптація; 

б) звикання; 

в) засвоєння. 
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3. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення. 

 

4. Колективне обговорення спільного питання проблеми 

а) діалог; 

б) дискусія; 

в) бесіда. 

 

5. Уявлення, зразок досконалості, найвища ціль, що значно впливає 

на людей 

а) зразок; 

б) приклад; 

в) ідеал. 

 

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

і трактування 

а) парадигма; 

б) концепція; 

в) ідеологія. 

 

7. Форми спільної свідомості, соціальний інститут, що виконує 

функцію регуляції поведінки людей, погодженості їх дій 

а) мораль; 

б) етика; 

в) закон. 

 

8. Наука про виховання, як свідомий цілеспрямований процес 
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а) педагогіка; 

б) дидактика; 

в) методика. 

 

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

взаємовідносини з середовищем 

а) поведінка; 

б) вчинки; 

в) діяльність. 

 

10. Усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на 

удосконалення своїх якостей 

а) самовиховання; 

б) самоосвіта; 

в) тренінг. 

 

11. Форми розвитку наукових знань, що ґрунтуються на 

передбаченні 

а) гіпотеза; 

б) уява; 

в) модель. 

 

12. Публічна дискусія, присвячена обговоренню актуальних питань 

а) диспут; 

б) діалог; 

в) бесіда. 

Тест №8 

1. Структура процесу виховання передбачає: 

а) Оволодіння нормами, правами і знаннями; 

б) Оволодіння правилами поведінки і нормами; 
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в) Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. 

 

2. Навчання - це цілеспрямована взаємодія:. 

а) вихователя і дітей; 

б) вчителя і учнів; 

в) батьків і дітей. 

 

3. Створив методику виховної роботи з дитячим колективом: 

а) А. С. Макаренко; 

б) К. Д. Ушинський; 

в) Б. Д. Грінченко; 

г) І. І. Огієнко. 

 

4.Розставте у правильному порядку етапи виховання: 

а) формування спрямованості особистості; 

б) формування ставлень; 

в) ознайомлення учнів із нормами і правилами поведінки; 

г) формування переконань. 

 

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

держав  і всього світу.» 

а) Р. Оуен; 

б) Д. Локк; 

в) Я.-А. Коменський. 

 

6. Основними категоріями педагогіки є: 

а) виховання, навчання, розвиток, освіта; 

б) принципи, методи, прийоми, форми; 

в) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка. 
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7. За своєю структурою педагогіка розглядається як: 

а) наука, практика, мистецтво; 

б) принципи, методи, форми, прийоми; 

в) складова психології; 

г) спадковість, середовище, виховання. 

 

8. Народна педагогіка – це: 

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. 

 

9. 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. 

 

10. Поділ цілісного життєвого циклу людини на вікові відрізки 

(періоди), що вимірюються роками – це: 

а) вікова періодизація; 

б) діяльність; 
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в) характер; 

г) акселерація. 

11. Моральне виховання – це: 

а) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і 

мислення учнів та прищеплення;  

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. 

 

12. 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. 

 

 

Тест №9 

1.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. 
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2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Вікова криза належить до процесів: 

а) аномальним; 

б) нормативним; 

в) асоціальним; 

г) алогічним. 

 

5. Різні види діяльності, знаряддя праці та предмети культури 

називаються: 

а) формами; 

б) засобами; 

в) методами; 

г) прийомами. 

 

6. Основними ознаками колективу є ... 

а) традиції; 

б) різноманітність соціальних ролей; 

в) наявність загальної мети і спільної діяльності; 



 123 

г) спільність ціннісних орієнтацій. 

 

7. Згідно періодизації вікового розвитку Е. Еріксона четвертий 

криза розвитку: 

а) відповідає ігровому періоду; 

б) переживається в молодшому шкільному віці; 

в) пов'язаний з пошуками статевої ідентифікації; 

г) відповідає періоду підліткового розвитку. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

10. Виховання - це: 

а) процес автоматичної передачі від старшого покоління до 

молодшого духовної культури; 

б) процес організації спільної життєдіяльності дітей і дорослих в цілях 

розвитку тих і інших; 
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в) процес засвоєння знань, умінь, навичок, накопичених людством.  

 

11. Результатом мети виховання є: 

а) розумна, освічена людина; 

б) всебічно гармонійно розвинена особистість; 

в) фізично розвинений індивід; 

г) активний, працьовита людина. 

 

12. Цілеспрямований процес формування у підростаючого 

покоління ціннісних відносин, свідомості і відповідальності - це: 

а) Фізичне виховання; 

б) моральне виховання; 

в) трудове виховання; 

г) естетичне виховання; 

д) розумове виховання. 

Тест №10 

1.На думку Б. Болдирєва виховання це: 

а) головна педагогічна категорія; 

б) один із чинників під впливом якого здійснюється розвиток;  

в) мистецтво. 

 

2. Із скількох варіантів може бути представлена структура 

учнівських колективів шкіл? 

а) 4; 

б) 3; 

в) 2. 

 

3. Головні чинники національно виховання це: 

а) школа та суспільство; 

б) суспільство; 
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в) сім’я. 

 

4. Виховання – це: 

а) цілеспрямований процес формування особистості; 

б) соціально і педагогічно організований процес; 

в) один із чинників, під впливом якого здійснюється розвиток дитини. 

 

5. Що є рушійною силою виховання? 

а) формування переконань у дітей психологічного стрижня «я»; 

б) подолання протиріччя між потребами і наявним рівнем вихованості 

особистості; 

в) оволодіння знаннями і нормами поведінки. 

 

6. Скільки існує структурних компонентів виховного процесу? 

а) 9; 

б) 13; 

в) 8. 

 

7. Принципи виховання – це: 

а) осново ствердження положення, яке має велику силу загальності; 

б) педагогічна діагностика; 

в) педагогічне положення. 

 

8. Єдність свідомості та поведінки, зв'язок виховання з життям – 

це: 

а) принцип виховного процесу в сім’ї; 

б) організація ціннісно-орієнтаційної діяльності; 

в) принцип виховного процесу сім’ї. 

 

9.Методи виховання – це: 
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а) категорія історична; 

б) суспільно-політична категорія; 

в) категорія виховна. 

 

10. Оточує середовище – це: 

а) виховний простір; 

б) могутній фактор розвитку і виховання підростаючої людини; 

в) все, що оточує дитину та впливає на її розвиток. 

 

11. Ключовими поняттями в культурному середовищі виховання є: 

а) ніша та стихія; 

б) стихія та емоційне зараження; 

в) ніша та етична оцінка. 

 

12. Вихованість дитини – це: 

а) результат лише діяльності вчителя і батьків; 

б) результат діяльності суспільства та вчителя; 

в) результат не лише діяльності вчителя, а й впливу природного, 

навчального, ігрового та психо-педагогічного середовища. 

Тест №11 

1. Мета виховання: 

а) загальна і особиста;   

б) загальна та індивідуальна;    

в) особиста та групова; 

2. Мета виховання підростаючого покоління: 

а) прерогатива держави;  

б) розвиток освіти;   

в) політика; 
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3. Розумове виховання – це: 

а) нагромадження певного фонду знань, розвиток мислення взагалі і 

різних його видів; 

б) прищеплення здатності людини мислити, відображати і пізнавати 

об’єктивну дійсність; 

в) розвиток мислення й пізнавальних здібностей людини. 

 

4. Виберіть формулювання, яке найповніше і найточніше 

відображає основну мету виховання. 

а) виховання сім’янина; 

б) виховання всебічно розвиненої особистості; 

в) виховання громадського діяча. 

 

 

5. Розкрийте завдання морального виховання. 

а) формування моральних понять, суджень, почуттів, навичок і звичок 

поведінки, які відповідають існуючим суспільним нормам; 

б) формування естетичних смаків, тренування і загартування 

організму; 

в) тренування і загартування організму, формування моральної 

свідомості, розвиток естетичних почуттів. 

 

6. Перерахуйте завдання естетичного виховання. 

а) виховання естетичних смаків, формування естетичних понять і 

поглядів, переконань, вироблення навичок і вмінь вносити в життя 

красу, розвиток творчих здібностей; 

б) виховання художній смаків, формування умінь і навичок творити 

прекрасне, виховання емоцій; 

в) розвиток творчих здібностей, розвиток пізнавальних здібностей, 

виховання емоцій; 
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7. З’ясуйте завдання трудового виховання. 

а) формування моральних понять, суджень, почуттів, навичок і звичок 

поведінки, які відповідають існуючим суспільним нормам; 

б) виховання художній смаків, формування умінь і навичок творити 

прекрасне, виховання емоцій; 

в) формування працелюбства, глибокої поваги до праці і людей праці; 

трудових умінь, навичок культури розумової і фізичної праці, 

громадсько-трудової активності; 

 

8. Визначте структурний елемент процесу виховання. 

а) самосхвалення; 

б) бесіда; 

в) мета; 

 

9. З’ясуйте зайві функції процесу перевиховання. 

а) відновна; 

б) корегуюча; 

в) компенсуюча; 

 

10. Доповніть текст. Моральне виховання – це : 

а) виховна діяльність школи і сім’ї, що має метою формування 

моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок; 

б) цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвитку 

морального почуття й формування звичок моральної поведінки 

людини відповідно до певної ідеології; 

в) прищеплення норм і принципів, моральних ідеалів і почуттів; 

 

11. Яка головна мета національного виховання ? 

а) набуття молодим поколінням соціального досвіду; 
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б) досягнення високого рівня культури міжнаціональних взаємин; 

в) формування у молоді незалежно від національної належності 

особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, 

фізичної досконалості, художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури. 

 

12. Скільки існує принципів національного виховання? 

а) 8; 

б) 10; 

в) 11. 

Тест №12 

1. Виховання - це: 

а) процес автоматичної передачі від старшого покоління до 

молодшого духовної культури; 

б) процес організації спільної життєдіяльності дітей і дорослих в цілях 

розвитку тих і інших; 

в) процес засвоєння знань, умінь, навичок, накопичених людством. 

 

2. Мета виховання - це: 

а) розумна, освічена людина; 

б) всебічно гармонійно розвинена особистість; 

в) фізично розвинений індивід; 

г) активна, працьовита людина. 

 

3. Цілеспрямований процес формування у підростаючого покоління 

ціннісних відносин, свідомості і відповідальності - це: 

а) фізичне виховання; 

б) моральне виховання; 

в) трудове виховання; 
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г) естетичне виховання; 

д) розумове виховання. 

 

4. 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; 

д) розумове виховання. 

 

5. Науково-організований педагогічний процес, спрямований на 

різнобічний фізичний розвиток організму - це: 

а) фізичне виховання; 

б) моральне виховання; 

в) трудове виховання; 

г) естетичне виховання; 

д) розумове виховання. 

 

6. Функції навчання та задачі навчання можна підрозділити на 

а) внутрішні і зовнішні; 

б) корекційні, організаційні та загальнодидактичні; 

в) організаційно-методичні та гносеоло-смислові; 

г) освітні і розвиваючі. 

 

7. Навчання має наступні категорії: 

а) викладання і научіння; 

б) вчення і виховання; 

в) викладання і навчання; 
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г) соціалізація і адаптація. 

 

8. До установам середньої професійної освіти не відносять: 

а) технікуми; 

б) ліцеї; 

в) училища; 

г) коледжі. 

 

9. 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) спосіб співробітництва вчителя й учнів. 

 

10. 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) всі предмети матеріального світу, які використовуються для 

організації занять. 

 

11. Педагогічна технологія - це 

а) форма психічної активності особистості, спрямована на пізнання і 

перетворення світу і самої людини; 

б) сукупність засобів і методів відтворення теоретично обґрунтованих 

процесів навчання і виховання, що дозволяють успішно 

реалізовувати поставлені цілі; 
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в) активна взаємодія з навколишньою дійсністю, в ході якого жива 

істота виступає як суб'єкт, цілеспрямовано впливає на об'єкт і 

задовольняє таким чином свої потреби; 

г) практичний метод досягнення морального самовдосконалення за 

допомогою регуляції людиною своїх тілесних потреб. 

 

12. Педагогічні технології по філософській основі можуть бути: 

а) авторитарні і демократичні; 

б) матеріалістичні, ідеалістичні і дуалістичні; 

в) репродуктивні та розвиваючі; 

г) класно-урочні і альтернативні. 

 

 

Тест №13 

1. Що є рушійною силою виховання? 

а) результат подання протиріч між потребами і наявним рівнем 

вихованості особистості; 

б) є провідною сферою діяльності як окремої людини так і людської 

спільноти; 

в) оволодіння знаннями , нормами і правилами поведінки. 

 

2. До внутрішніх суперечностей не належать : 

а) невідповідність між виховними впливами школи і сім’ї ; 

б) між зовнішнім впливом і завданнями виховання; 

в) між окремими впливами вчителів, які працюють в одному і тому ж 

класі . 

 

3. Вкажіть зовнішні суперечності процесу виховання.(2 відповіді) 

а) між необмеженими можливостями розвитку людини і 

обмежуючими умовами соціального життя; 
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б) невідповідність між виховними впливами школи і сім’ї; 

в) між окремими впливами вчителів, які працюють в одному і тому ж 

класі . 

 

4. Що характеризує соціальну ситуацію розвитку дитини у 

молодшому шкільному віці?(2 відповіді) 

а) навчальна діяльність стає провідною; 

б) ігрова діяльність стає провідною; 

в) відбувається зміна режиму дня. 

 

5. Вкажіть структурний компонент процесу виховання. 

а) зміст і мета; 

б) неформальні об’єднання;  

в) первинний колектив. 

 

6. Які засоби стимулювання використовують у початкових класах? 

а) цукерки, подарунки, книжки; 

б) оцінки, перехідні прапорці, значки – символи; 

в) звільнення від домашнього завдання; похвала перед батьками. 

 

7. Гуманізація - це: 

а) олюднення виховних відносин, визнання цінності людини як 

особистості її прав на волю,  щастя, соціальний захист  як людини, 

розвиток і вияв її здібностей; 

б) формування особистості як творення свого життя і своєї долі; 

в) гармонійне ставлення до світу. 

 

8. Оточуюче середовище є: 

а) фактором який не впливає на розвиток підростаючого покоління; 

б) можливий фактор впливу на людину; 
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в) могутній фактор розвитку і виховання підростаючого покоління. 

 

9. Що таке виховний простір? 

а) це оточуюче середовище; 

б) це сім’я ; 

в) це засвоєне середовище ,пристосоване для вирішення виховних 

проблем . 

 

 

10.  Мікросередовищем є : 

а) сусіди, школа, магазин; 

б) дім, сім’я, вулиця, друзі; 

в) друзі, університет, район. 

 

11.  Які існують сучасні реалії дитинства? 

а) економічні, моральні ,видові; 

б) економічні ,політичні,соціальні ,моральні, культурні, поява 

негативних явищ; 

в) культурні ,моральні , вікові ,політичні ,економічні ,поява 

негативних явищ. 

 

12.  Вихованість дитини це : 

а) результат не лише діяльності вчителя а й впливу природного, 

соціального, навчального, ігрового ,технологічного і психо - 

педагогічного середовища; 

б) результат лише діяльності вчителя та учительської діяльності що 

потім позитивно впливає на виховання дитини; 

в) результат впливу навколишнього середовища та однолітків. 
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Тест №14 

1. Процес виховання – це 

а) комплекс виховних принципів; 

б) система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості; 

в) система виховних заходів, спрямованих на формування на розвиток 

уяви; 

г) система виховних заходів, спрямованих на навчання. 

 

2. Метод навчання – це 

а) спосіб упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності учнів та учнів; 

б) спосіб упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності вчителя та 

вчителя ; 

в) спосіб упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності вчителів та учнів; 

г) спосіб упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності учнів. 

 

3. До словесних методів виховання відносяться 

а) бесіда, демонстрування, ілюстрування; 

б) інструктаж, розповідь і лекція; 

в) вправи, лекція, бесіда; 

 

4. Засоби навчання -  це  

а) допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними 

дидактичними функціями; 

б) допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними 

математичними функціями; 

в) слово вчителя. 

 

5. Хто був автором концепції «виховуюче навчання»? 
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а) Й.Ф. Гербарт; 

б) В.О. Сухомлинський; 

в) К.Ушинський. 

 

6. Хто є суб’єктом виховання 

а) батьки; 

б) діти; 

в) учитель;  

 

7.  Зміст виховання – це…  

а) комплекс принципів; 

б) комплекс ідей, думок, чинників; 

в) основні напрями виховного впливу. 

 

8. Хто є автором книги « як виховати справжню людину» 

а) В. Сухомлинський; 

б) А. Макаренко; 

в) К. Ушинський. 

 

9. Важливою умовою для принципу природо відповідності є  

а) природне середовище; 

б) фізичний розвиток; 

в) психологічний розвиток. 

 

10. Виховання - це 

а) цілісний процес; 

б) цілісний процес, який  є двостороннім; 

в) діяльнісна сфера; 

 

11. Суб’єкти виховного впливу 
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а) сім’я, школа, ЗМІ; 

б) друзі; 

в) науковці. 

 

12. Самовиховання —  це 

а) свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе 

позитивних рис і подолання негативних; 

б) несвідома діяльність людини; 

в) свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе  

творчих здібностей. 

 

Тест №15 

1. Виховання це –  

а) цілеспрямований процес формування особистості; 

б) завжди зміна; 

в) один з чинників під впливом якого здійснюється розвиток дитини. 

 

2. Яким є процес виховання? 

а) діалектичним; 

б) соціальним; 

в) педагогічним. 

 

3. Які існую суперечності виховання? 

а) зовнішні і соціальні; 

б) зовнішні і внутрішні; 

в) внутрішні та соціальні. 

 

4. Зазначте всі можливі правильні відповіді. Які існують складові 

виховного процесу? 

а) педагогічна діагностика; 
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б) педагогічне навчання; 

в) регулювання то корекція ділових і  товариських стосунків; 

г) організація педагогічної діяльності; 

д) педагогічне прогнозування. 

 

 

5. У скількох напрямках досліджувалось проблема виховання? 

а) у 4; 

б) у 5; 

в) у 3. 

 

6. Як називається по іншому молодший шкільний вік? 

а) вершиною дитинства; 

б) серединою дитинства; 

в) низиною дитинства. 

 

7. Який засіб самоствердження є наймогутнішим? 

а) святкування Нового року; 

б) святкування дня народження; 

в) святкування Різдва. 

 

8. Які існують сучасні реалі дитинства? 

а) економічні, політичні, соціальні та культурні; 

б) моральні, політичні та соціальні; 

в) негативні явища, моральні, соціальні, економічні та культурні. 

 

9. Виховність дитини це –  

а) результат не лише діяльності вчителя, а й впливу сім'ї; 

б) результат не лише діяльності суспільства, а й впливу вчителя; 
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в) результат не лише діяльності суспільства, а й впливу  природного 

соціального, навчального, ігрового технологічного середовищ. 

 

10. Ключовими поняттями в соціокультурному середовищі 

виховання є : 

а) ніша та стихія; 

б) стихія; 

в) стратегія і ніша. 

 

11. Що є стратегічним завданням виховання? 

а) створення в школі, в класі індивідуального розвитку дитини такої 

системи виховання, яка дозволила регулювати стихійні впливи 

середовища і створити нішу культурного розвитку школяра; 

б) сукупність взаємозв'язаних економічних культурних ставлень до 

освіти, наявність і зміст яких само організовуватися, само 

розвиватися, оновлюватися, змінюватися ті впливати на соціальні 

процеси; 

в) цілісність виховного процесу забезпечується тісною взаємодією 

всіх педагогічних систем, функціонуючих усередині школи та 

суспільства в цілому. 

 

12. Гуманізація – це: 

а) формування особистості, як творця свого життя і своєї долі; 

б) олюднення виховних відносин визнання цінності дитини як 

особистості, її прав на волю, щастя, соціального захисту; 

в) могутній фактор середовища. 

Тест №16 

1. Який характер має національне виховання? 

а) суспільний характер; 

б) суспільно – політичний характер; 
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в) історичний характер. 

 

 

2. З чим органічно поєднаний процес виховання? 

а) зі світовою культурою; 

б) з процесом навчання молоді; 

в) з сімейним вихованням. 

 

3. Моральне виховання – це  

а) вироблення високого ідеалу служіння народові; 

б) прищеплення поваги до прав і свобод людини, громадянина; 

в) прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби 

поводити себе згідно норм, що діють в суспільстві. 

 

4. Хто автор концепції: «Виховання – це педагогічно – раціональне 

управління процесом розвитку людини як індивіда і суб’єкта, як 

особистості та індивідуальності»? 

а) Є.В. Бондаревська; 

б) Н.М. Таланчук; 

в) О.З. Малькова і Л.І. Новікова. 

 

5. Що не оцінюється у класній роботі учня? 

а) темп роботи учня; 

б) його особистісні якості; 

в) обидві відповіді правильні. 

 

6. Хто автор слів: «Вихователь, який не затискує, а визволяє, не 

пригнічує, а підносить, не мне, а формує, не диктує, а вчить, не 

вимагає, а запитує, переживає з дитиною багато натхненних 

хвилин…»? 
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а) Януш Корчак; 

б) Ж.Ж. Руссо; 

в) А.С. Макаренко. 

 

7. Що пропонує авторитарна педагогіка? 

а) творчий пошук учнів; 

б) систему примусу; 

в) співробітництво вчителя з учнями. 

 

8. Який це принцип: «вчитель і учні виступають як рівноправні 

учасники педагогічного процесу»?  

а) принцип діалогу; 

б) принцип рівності; 

в) принцип співробітництва. 

 

9. Методи виховання діляться на: 

а) загальні й часткові, традиційні і нетрадиційні; 

б) загальні й традиційні; 

в) традиційні й нетрадиційні. 

 

10. Соціальне середовище, що впливає на дитину, - це  

а) люди та їх взаємини, створені ними речі, знаряддя діяльності; 

б) духовні цінності; 

в) обидві відповіді правильні. 

 

11. За допомогою чого здійснюється вплив суспільного оточення 

на дитину? 

а) радіомовлення, телебачення, кіно, газети, Інтернет; 

б) книги з історії; 

в) обидві відповіді правильні. 
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12. Як організований процес виховання? 

а) соціально; 

б) педагогічно; 

в) соціально – педагогічно. 

 

Тест №17 

1. З чого починається виховання для підростаючої людини? 

а) з родини; 

б) зі створення виховного середовища; 

в) з соціальних норм. 

 

2. Що належить до мікросередовища? 

а) школа, родина, країна; 

б) місто, знайомі, вчителі; 

в) дім, друзі, вулиця. 

 

3.  Який термін з’явився у зв’язку з ідеями гуманізації виховання та 

визнання самоцінності дитинства? 

а) виховний простір; 

б) соціальний простір; 

в) соціокультурне середовище. 

 

4. Що означає, на думку В. А. Караковського, поняття "виховуюча 

ситуація" ? 

а) це така сукупність обставин, яка дає можливість побачити 

стосунки, що склалися між дітьми та дорослими; 

б) це така ситуація, яка спричинена виховним моментом; 

в) це така сукупність обставин, яка дає можливість побачити 

стосунки, що склалися між дітьми. 
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5.  Що сприяє вирішенню проблеми адаптації дітей до соціальних 

умов життя? 

а) увага з боку дорослих; 

б) педагогізація середовища; 

в) допомога друзів. 

 

6. Скільки існує шляхів створення педагогом виховного 

середовища? 

а) 5;   

б) 2;  

в) 7. 

 

7.  Які існують ключові поняття в характеристиці 

соціокультурного середовища? 

а) простір і культура; 

б) оточення і можливості; 

в) ніша і стихія. 

 

8.  Що означає поняття "ніша"? 

а) неозначений простір можливостей, що дозволяють дітям 

задовольнити свої потреби; 

б) уміння та навички, які дозволяють дітям задовольняти власні 

потреби; 

в) означений простір можливостей, що дозволяють дітям 

задовольнити свої потреби. 

 

9.  З точки зору якої науки педагогічне поняття середовище має 

багато значень? 

а) філософія; 
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б) етика; 

в) психологія. 

 

10.  Що означає "педагогізація середовища"? 

а) підбір кваліфікованих педагогів; 

б) спеціальне піклування про створення виховуючого середовища; 

в) організація спостереження дітьми предметів і явищ. 

 

11. Що є  нагальним завданням школи кожного вчителя? 

а) навчання; 

б) педагогізація середовища;  

в) виховання. 

 

12. Що мають передбачати методика виховання і навчання? 

а) цілеспрямоване проектування і створення сприятливого для 

молодших школярів середовища; 

б) навчання молодших школярів; 

в) конструювання педагогом спеціальних виховних ситуацій. 

 

Тест №18 

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. Мета виховання – це: 

а) ідеальний образ особистості, що виховується; 
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б) наперед визначені результати розвитку і формування людської 

особистості; 

в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу 

школи. 

 

3. Рушійними силами процесу виховання є ... 

а) внутрішні протиріччя; 

б) зовнішні суперечності; 

в) внутрішні і зовнішні суперечності; 

г) Немає правильної відповіді. 

 

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

а) сім'я і школа; 

б) школа; 

в) громадськість; 

г) сім'я. 

 

5. Складний і суперечливий процес включення підростаючих 

поколінь в життя суспільства і становлення їх розвиненими 

особистостями - це 

а) розвиток; 

б) освіта; 

в) виховання; 

г) навчання. 

 

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

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, переддошкільний, дошкільний, молодший 

шкільний вік, підлітковий, юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 
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  7. Методи виховання – це...  

а) інструмент доторкання до особистості вихованця;  

б) засоби взаємопов’язаної діяльності, спрямовані на розв’язання 

виховних завдань;  

в) сукупність специфічних способів і прийомів виховної роботи, 

спрямованих на формування особистості. 

 

8. Основні умови ефективності сімейного виховання: 

а) інтелектуальний рівень батьків, дотримання сімейних традицій; 

б) розумні вимоги до дитини, ефективні форми покарання і 

заохочення; 

в) сумісна трудова діяльність батьків і дітей; 

г) всі відповіді правильні. 

 

9. Вибір організаційних форм виховання залежить від: 

а) обладнання, яке використовується при проведенні позакласних 

заходів; 

б) мети і завдання виховання; 

в) місця і дати проведення; 

г) кількості дітей в класі. 

 

10. Оберіть із тверджень основне, яке виражає особливість 

виховного процесу в початковій школі: 

а) виховання в колективі; 

б) виховання почуттів; 

в) багатоваріантність; 

г) цілеспрямованість. 

 

11. Основні форми організації виховного процесу в початковій 

школі: 
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а) бесіди, виховні заходи, змагання; 

б) лекція, семінар, розповідь; 

в) екскурсія, урок, подорож; 

г) усі відповіді правильні. 

 

12. Складові частини виховання – це: 

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

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок. 

Тест №19 

1. У зв’язку з чим з'явився термін «виховний простір»? 

а) у зв’язку з ідеями гуманізації виховання, визначенням самоцінності 

дитинства; 

б) у зв'язку з еволюцією суспільства; 

в) у зв’язку педагогізації виховання. 

 

  2.  Що таке виховуюча ситуація? 

а) це така сукупність обставин яка дає можливість побачити стосунки, 

що склалися між студентами і викладачами; 

б) це така сукупність обставин яка дає можливість побачити стосунки, 

що склалися між дітьми; 

в) це така сукупність обставин яка дає можливість побачити стосунки, 

що склалися між вчителями і батьками. 

 

 3. Скільки є варіантів різноманітних ситуацій? 

а) 7; 

б) 3; 

в) 13. 

 

  4. Що таке виховуюче середовище? 
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а) це сукупність оточуючих дитину обставин, соціально ціннісних 

таких, що впливають на особистісний розвиток і сприяють її 

входженню у сучасну культуру; 

б) це сукупність оточуючих дитину суспільних предметів, що 

впливають на розвиток людства; 

в) це сукупність оточуючих обставин, соціально ціннісних таких, що 

впливають на особистісний розвиток людей похилого віку.  

 

  5. Скільки є шляхів становлення педагогом виховуючого 

середовища? 

а) 1; 

б) не має жодного; 

в) 2. 

 

6.  Що таке соціокультурне середовище? 

а) це сукупність взаємопов’язаних економічних, соціальних,  

культурних ставлень до освіти; 

б) це сукупність взаємопов’язаних економічних, соціальних, 

культурних ставлень до праці; 

в) це сукупність взаємопов’язаних економічних, соціальних, 

культурних ставлень до суспільства. 

 

 7. Ключовими поняттями в характеристиці соціокультурного 

середовища виховання є? 

а) ніша; 

б) стихія; 

в) ніша, стихія. 

 

 8. Що таке ніша? 
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а) це неозначений простір можливостей, що дозволяє дітям 

задовольнити свої потреби; 

б) це означений простір можливостей, що дозволяє дітям 

задовольнити свої потреби; 

в) це означений простір можливостей, не дозволяє дітям задовольнити 

свої потреби. 

 

9. Стихія це? 

а) це неорганізована, нічим не стримана сила, що діє у природному і 

суспільному середовищі; 

б) це організована сила, що діє у природному і суспільному 

середовищі; 

в) це організована ситуація  що діє у природному і суспільному 

середовищі. 

 

 10. Скільки є сучасних реалій дитинства? 

а) 3; 

б) 12; 

в) 6. 

 

 11. Вихованість дитини це? 

а) вплив вчителя, а також природного, соціального, психологічного 

середовищ; 

б) результат лише діяльності вчителя; 

в) вплив тільки батьків. 

 

12. Середовище поділяється на? 

а) предметне і непредметне; 

б) предметно – просторове і психодидактичне; 

в) психодидактичне і просторове. 
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Тест №20 

1.Виховний вплив на дитину надають 

а) сім'я; 

б) школа; 

в) сім'я і школа; 

г) всі елементи природного і соціального оточення. 

 

2. Стійкі суттєві взаємозв'язки між компонентами виховного 

процесу – це.. 

а) закономірності виховання; 

б) принципи виховання; 

в) структура процесу виховання; 

г) методи виховання. 

 

3. Вплив суспільних відносин на виховання описує закономірність ... 

а) соціальної зумовленості виховання; 

б) політичної обумовленості; 

в) взаємозв'язку виховних впливів сім'ї, школи та громадськості; 

г) єдності теорії і практики. 

 

4. Що з перерахованого не належить до видів впливу вихователя на 

вихованців? 

а) направлене вплив; 

б) не направленням вплив; 

в) вплив у вигляді прямого впливу; 

г) вплив у вигляді непрямого впливу. 

 

5. Назвіть основні форми виховання. 

а) індивідуальні та колективні; 

б) індивідуальні та групові; 
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в) індивідуальні, групові та масові; 

г) групові та масові. 

 

6. Зовнішнє вираження змісту виховання, способів організації і 

взаємозв'язку його окремих елементів - це ... 

а) метод виховання; 

б) форма виховання; 

в) принцип виховання; 

г) прийом виховання. 

 

7. Несвідома схильність виховуваних емоційному впливу 

вихователя - це ... 

а) переконання; 

б) навіювання; 

в) зараження; 

г) наслідування. 

 

8. Що з перерахованого не відноситься до принципів сімейного 

виховання? 

а) гуманність і милосердя до зростаючого людині; 

б) відкритість і довірливість відносин з дітьми; 

в) послідовність у вимогах; 

г) відноситься все. 

 

9. Які напрямки охоплює зміст сімейного виховання? 

а) фізичне, розумове, етичне; 

б) розумове, трудове, моральне; 

в) всі напрямки; 

г) фізичне, розумове, естетичне; 
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10. Який із напрямів займає особливе (першорядне) місце в 

сімейному вихованні? 

а) трудове; 

б) розумовий; 

в) моральне; 

г) естетичне. 

 

11. Байдужість, емоційна холодність – це показники такого 

стилю виховання як ... 

а) гіперопіка; 

б) гипоопека; 

в) жорстоке виховання. 

г) немає правильної відповіді. 

 

12. Постійне вираз захоплення дитиною, потурання її бажанням - 

це ... 

а) гіперопіка; 

б) гипоопека; 

в) виховання в умовах підвищеної моральної відповідальності.  

г) немає правильної відповіді. 

Тест №21 

1. Навчально-виховний процес обумовлений категоріями: 

а) обучення і виховання; 

б) сукупністю категорій педагогічної науки; 

в) сукупністю категорій дидактики; 

г) сукупність категорій психолого-педагогічної антропології; 

 

2. Принципи навчання – це… 

а) педагогічні умови співпраці, співтворчості; 

б) механізми реалізації особистісно-орієнтованого навчання; 
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в) основні положення якої-небудь теорії чи концепції; 

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

методи навчального процесу відповідно до загальних цілей і 

закономірностями. 

  

2. Виховання – це… 

а) важлива умова повноцінного зростання дитини та її психологічного 

і морального здоров’я;  

б) засвоєне середовище, пристосоване для вирішення виховних 

завдань; 

в) соціально і педагогічно організований процес формування людини 

як особистості. 

 

4. Структурними компонентами процесу виховання є 

а) соціальні норми; 

б) педагогічна діагностика; 

в) форми і методи. 

 

5. Складовими виховного процесу є: 

а) соціально - психологічні ситуації; 

б) організація навчально - пізнавальної діяльності; 

в) регулювання та корекція ділових і творчих стосунків; 

г) особистісно-розвивальний результат. 

 

6. Які виникають психічні новоутворення в результаті навчальної 

діяльності 

а) рефлексія; 

б) зміна режиму дня; 

в) внутрішній план дій; 

г) логічне мислення. 
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7. Що є могутнім засобом самоствердження дитини : 

а) святкування днів народжень; 

б) відповідати першим; 

в) носити усі книжки. 

 

8. Хто є представником педагогіки : 

а) Е.Кант; 

б) В.Сухомлинський; 

в) В.Леві. 

 

9. Гуманізація - це… 

а) формування особистості як творця свого життя і своєї долі; 

б) один із чинників під впливом якого здійснюється розвиток дитини; 

в) олюднення виховних відносин, визнання цінностей дитини як 

особистості, її права на волю, щастя. 

 

10. Що таке «Виховний простір»? 

а) могутній фактор розвитку і виховання підростаючої людини; 

б) це означений простір можливостей, що дозволяє дітям 

задовольнити свої потреби; 

в) це засвоєне середовище, пристосоване для вирішення виховних 

завдань. 

 

11. Стихія - це…  

а) це неорганізована нічим не стримана сила, що діє у природному і 

суспільному середовищі; 

б) це головна педагогічна категорія; 

в) формування почуттів. 
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12. Стратегічним завданням виховання є : 

а) створення в школі класів в індивідуальному розвитку дитини такої 

системи виховання яка б дозволяла регулювати стихійні впливи 

середовища; 

б) сукупність взаємопов’язаних економічних, соціальних, культурних 

ставлень до освіти; 

в) результат подолання протиріч з наявним рівнем вихованості 

особистості. 
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Тести з теорії та методики виховної роботи 

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, 

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. 
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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. 

 

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; 
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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 

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 
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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: 

г)  етнізацію, виховного процесу, тобто наповнення його національним 

змістом; 

д) формування різноманіття якостей особистості школяра ,основної 

інтелектуальної,моральної,естетичної,економічної,екологічної,фізич

ної,куманікативної культури... ; 

е) 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; 

ж) формування громадськості як інтегративної якості. 

 

13. Що є суб’єктом виховного впливу: 

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

неформальні групи; 

д) соціальні норми, колектив, педагогічна  діагностика, педагогічне 

прогнозування; 

е) організація навчально-пізнавальної діяльності, організація 

предметно-трудової діяльності, організація соціально-

комунікативної діяльності; 

ж) осмислення сформованої педагогічної ситуації.. 
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14. Що є показником морального здоров’я людини: 

г) виховання; 

д) навчання; 

е) доброзичливість; 

ж) цілеспрямованість 

 

15. Гуманізація – це: 

г) визнання цінностей дитини як особистості; 

д) формування особистості творця свого життя; 

е) культивування імпульсу до самовдосконалення; 

ж) переоцінка всіх компонентів педагогічного процесу. 

 

16. Ключовими поняттями в характеристиці соціально-

культурного середовища є: 

г) освіта, навчання; 

д) розум, сила; 

е) стихія, ніша; 

ж) особистість, колектив 

 

17. Розставте у правильному порядку етапи виховання: 

д) спонукання учнів до самостійної роботи з розвитку особистості; 

е) вивчають індивідуальні особливості вихованця (або колективу), 

його позитивні риси, недоліки в характері і поведінці; 

ж) реалізовується програма виховання; 

з) визначають сукупність рис і властивостей особистості. 

 

18. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних 

соціальних функцій та до корисної діяльності: 

г) виховання; 

д) навчання; 
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е) тренування; 

ж) освіта. 

 

19. Комплекс процесів і дій спрямованих на пристосування до 

середовища: 

г) адаптація; 

д) звикання; 

е) засвоєння; 

ж) колективізація 

 

20. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна: 

г) діяльність; 

д) робота; 

е) перетворення; 

ж) навчання. 

 

21. Уявлення, зразок досконалості, найвища ціль, що значно впливає 

на людей: 

г) зразок; 

д) приклад; 

е) ідеал; 

ж) інтуїція. 

 

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

і трактування: 

г) парадигма; 

д) концепція; 

е) ідеологія; 

ж) адаптація. 
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 23. Наука про виховання, як свідомий цілеспрямований процес: 

г) педагогіка; 

д) дидактика; 

е) методика; 

ж) антологія. 

 

24. Функції навчання та задачі навчання можна розділити на: 

г) внутрішні і зовнішні; 

д) корекційні, організаційні та загально дидактичні; 

е) виховні, освітні і розвиваючі; 

ж) соціальні та біологічні. 

 

25. Навчання має наступні категорії: 

г) викладання і научіння; 

д) вчення і виховання; 

е) викладання і навчання; 

ж) тренування і вправляння 

 

26. Освіта - це 

г) упорядкована діяльність педагога з реалізації мети навчання; 

д) предметна підтримка навчального процесу; 

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

ж) формування інтелектуальної культури. 

 

27. Засіб навчання - це 

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

вирішити цілі і завдання, поставлені в процесі навчання; 

д) прийоми і методи отримання, узагальнення та систематизації знань; 
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е) набір педагогічного інструментарію для вирішення пізнавальних 

завдань; 

ж) система історично зумовлених поглядів та переконань. 

 

28. Принципи навчання - це 

г) педагогічні умови співпраці, співтворчості; 

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

методи навчального процесу відповідно до загальних цілей і 

закономірностями; 

е) основні положення якої-небудь теорії чи концепції; 

ж) головні етапи формування вмінь та навичок. 

 

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

у його первісному сенсі ... 

г) програмне; 

д) програмоване; 

е) комп'ютерне; 

ж) естетичне. 

 

30. Методи навчання - це 

г) засіб керування пізнавальною активністю студентів і учнів, елемент 

культури і моральності; 

д) шляхи, способи створення сприятливих умов для організації 

навчального, навчально-виховного процесу; 

е) механізми соціалізації й освіти; 

ж) шляхи спонукання учнів до поліпшення своєї поведінки. 

 

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

г) дитинство, отроцтво, змужнілість; 
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д) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний 

вік, підлітковий, юнацький; 

е) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість 

ж) дитинство, юність, змужнілість. 

 

32. Що мають передбачати методика виховання і навчання? 

г) цілеспрямоване проектування і створення сприятливого для 

молодших школярів середовища; 

д) конструювання педагогом спеціальних виховних ситуацій; 

е) навчання молодших школярів;  

ж) система вмінь та навичок. 

 

33. Як називається по іншому молодший шкільний вік? 

г) вершиною дитинства; 

д) низиною дитинства; 

е) серединою дитинства; 

ж) центр дитинства. 

 

34. Процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, 

зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об`єктивних i 

суб`єктивних факторів 

г) виховання; 

д) навчання; 

е) тренування; 

ж) освіта. 

 

35. Комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосування до 

середовища. 

г) засвоєння; 

д) звикання; 
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е) адаптація; 

ж) вивчення. 

 

36. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна 

г) діяльність; 

д) робота; 

е) перетворення; 

ж) творчість. 

 

37. Колективне обговорення спільного питання проблеми 

г) діалог; 

д) дискусія; 

е) бесіда; 

ж) монолог. 

 

38. Форми спільної свідомості, соціальний інститут, що виконує 

функцію регуляції поведінки людей, погодженості їх дій 

г) мораль; 

д) цінності; 

е) закон; 

ж) естетика. 

 

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

взаємовідносини з середовищем 

г) вчинки; 

д) поведінка; 

е) діяльність; 

ж) уміння. 
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40. Усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на 

удосконалення своїх якостей 

г) самовиховання;  

д) самоосвіта;  

е) тренінг; 

ж) Я – концепція. 

 

41. Публічна дискусія, присвячена обговоренню актуальних питань 

г) диспут;  

д) діалог;  

е) бесіда; 

ж) мозковий штурм. 

 

42. Обов’язкове дотримання встановленого порядку, підкореного 

існуючим правилам 

г) дисципліна; 

д) закон; 

е) порядність; 

ж) діяльність. 

 

 

43. Організаційна форма об’єднання людей на основі певної 

цілеспрямованої діяльності 

г) гурт; 

д) гра;  

е) колектив; 

ж) группа. 

 

44. Засіб педагогічної дії, що виражає позитивну оцінку діяльності 

людини 
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г) заохочення; 

д) навіювання; 

е) переконання; 

ж) покарання. 

 

45. Що називається  сім'єю? 

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

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

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

разом;  

е) це люди, які проживають разом; 

ж) люди, що кохають один одного. 

 

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

г) сім'я; 

д) всі елементи природного і соціального оточення; 

е) сім'я і школа; 

ж) однолітки. 

 

47. Свідоме чи несвідоме відтворення виховного досвіду вихователя 

- це  

д) переконання; 

е) навіювання; 

ж)  зараження; 

з) наслідування. 

 

48.Задатки – це: 

г) отримані від народження природні потенції розвитку певних 

здібностей; 

д) знання, уміння, навички; 
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е) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів 

проявляються на певному етапі життя; 

ж) інтелектуальні здібності. 

 

49. Індивідуальні властивості особистості формуються під 

впливом: 

г) тільки спадковості; 

д) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої 

дитини; 

е) оточуючого середовища та виховання; 

ж) cім’ї та однолітків. 

 

50. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

г) природні задатки дитини; 

д) вимоги дорослих; 

е) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх 

досягнення; 

ж) цілі та інтереси. 

 

51. Індивід – це: 

г) окремий представник людського роду безвідносно до його 

якостей; 

д) кожна жива істота; 

е) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку; 

ж) Особистість, наділена певними якостями. 

 

52. Рушійними силами процесу виховання є ... 

г) внутрішні протиріччя; 

д) внутрішні і зовнішні суперечності; 

е) немає правильної відповіді; 
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ж) моральні якості людини. 

 

53. При використанні якого типу неправильного виховання дітей у 

сім'ї 

дитина може стати черствим, жорстоким, агресивним? 

г) жорстокого виховання; 

д) виховання по типу Попелюшки; 

е) гіперопіка; 

ж) заохочення. 

 

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

г) зовсім не пов'язані; 

д) завжди нерозривно пов'язані; 

е) немає правильної відповіді; 

ж) частково пов’язані. 

 

55. Що з перерахованого не відноситься до основних напрямів 

виховання? 

е) моральне виховання; 

ж) розумове виховання; 

з) трудове виховання; 

и) естетичне виховання; 

к) фізичне виховання. 

 

56. Цілеспрямований процес формування у підростаючого 

покоління ціннісних відносин, свідомості і відповідальності - це: 

г) фізичне виховання; 

д) моральне виховання; 

е) розумове виховання; 

ж) трудове виховання 
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57.  Цілеспрямований вплив на дитину і взаємодія з ним, з метою 

розвитку у нього розумових здібностей, формування світогляду - 

це: 

г) моральне виховання; 

д) естетичне виховання; 

е) розумове виховання; 

ж) духовне виховання. 

 

58. Науково-організований педагогічний процес, спрямований на 

різнобічний фізичний розвиток організму - це: 

г) фізичне виховання; 

д) трудове виховання; 

е) розумове виховання; 

ж) економічне виховання. 

59.  Цілеспрямований процес формування морального ставлення до 

праці, розвиток особистості - це: 

г) фізичне виховання; 

д) моральне виховання; 

е) трудове виховання; 

ж) етичне виховання. 

 

60.  Цілеспрямований вплив на особистість, з метою формування її 

творчо активної, здатної сприймати і оцінювати прекрасне в 

житті, природі, соціумі - це: 

г) моральне виховання; 

д) естетичне виховання; 

е) розумове виховання; 

ж) фізичне виховання. 
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61.  Педагог максимально сприяє розвитку здатності дитини 

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

г) принцип орієнтації на ціннісні відносини; 

д) принцип суб'єктності; 

е) принцип прийняття дитини як даність; 

ж) принцип особистісного підходу. 

 

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

вербалізації, виведення норми відносини через слово - це: 

г) механізм ідентифікації; 

д) механізм драматизації; 

е) механізм сприймання; 

ж) механізм соціалізації. 

 

63. Внутрішня переробка образів на рівні реагування і переживання 

- це: 

г) механізм ідентифікації; 

д) механізм драматизації; 

е) механізм сублімації; 

ж) механізм систематизації 

 

64. Психологічний процес перемикання і перетворення енергії 

афективного потягу - це: 

г) механізм ідентифікації; 

д) механізм драматизації; 

е) механізм сублімації; 

ж) рушійні сили розвитку 

 

65. Методи виховання бувають: 

г) словесні; 
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д) фізичні; 

е) розвиваючі; 

ж) формування свідомості. 

 

66. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних 

соціальних функцій та до корисної діяльності 

г) виховання; 

д) навчання; 

е) тренування; 

ж) вправляння. 

 

67. Комплекс процесів і дій, спрямованих на пристосування до 

середовища. 

г) адаптація; 

д) звикання; 

е) засвоєння; 

ж) закріплення. 

 

68. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, 

зміст якої складає якісна його зміна 

г) діяльність; 

д) робота; 

е) перетворення; 

ж) творчість. 

 

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

розуміння і трактування 

г) парадигма; 

д) концепція; 

е) ідеологія; 
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ж) світогляд. 

 

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

взаємовідносини з середовищем 

г) поведінка; 

д) вчинки; 

е) діяльність. 

ж) система стосунків. 

 

71. Форми розвитку наукових знань, що ґрунтуються на 

передбаченні 

г) гіпотеза; 

д) уява; 

е) модель. 

ж) методологія. 

 

72. Створив методику виховної роботи з дитячим колективом: 

а) А. С. Макаренко; 

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.» 
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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: 

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;  
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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;  

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; 
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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: 

д) задоволення абстрактної потреби в спілкуванні; 

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

ж) зацікавленість в нових знаннях; 

з) формальне виконання своїх обов'язків. 

 

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

д) КК РФ; 

е) конвенція ООН про права дитини; 

ж) сімейний кодекс; 

з) закон РФ, про освіту. 

 

84. Гру як діяльність, де складається й удосконалюється 

управління поведінкою, визначив: 

д) Л.С. Виготський; 

е) К. Грос; 

ж) Д.Б. Ельконін; 

з) Б.Д. Ельконін. 

 

85. Вікова криза належить до процесів: 

д) аномальним; 

е) нормативним; 

ж) асоціальним; 
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з) алогічним. 

 

86. Різні види діяльності, знаряддя праці та предмети культури 

називаються: 

д) формами; 

е) засобами; 

ж) методами; 

з) прийомами. 

 

87. Основними ознаками колективу є ... 

д) традиції; 

е) різноманітність соціальних ролей; 

ж) наявність загальної мети і спільної діяльності; 

з) спільність ціннісних орієнтацій. 

 

88. Згідно періодизації вікового розвитку Е. Еріксона четвертий 

криза розвитку: 

д) відповідає ігровому періоду; 

е) переживається в молодшому шкільному віці; 

ж) пов'язаний з пошуками статевої ідентифікації; 

з) відповідає періоду підліткового розвитку. 

 

89. Найважливішими асоціальними ознаками, що викликають 

дисфункцію сімейних відносин, є ... 

д) жорстокість, агресивність, психічні та сексуальні відхилення; 

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

побутових навантажень; 

ж) алкоголізм батьків, наркоманія, проституція, дитяча 

бездоглядність; 



 179 

з) 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: 

д) преднравственний; 

е) конвенціональним; 

ж) постконвенціональним; 

з) самоповазі. 

 

91. Результатом мети виховання є: 

д) розумна, освічена людина; 

е) всебічно гармонійно розвинена особистість; 

ж) фізично розвинений індивід; 

з) активний, працьовита людина. 

 

92. Цілеспрямований процес формування у підростаючого 

покоління ціннісних відносин, свідомості і відповідальності - це: 

е) фізичне виховання; 

ж) моральне виховання; 

з) трудове виховання; 

и) естетичне виховання; 

к) розумове виховання. 
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