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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Конспект лекцій з дисципліни; 

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

дисципліни, завдань для контрольних робіт; 

7. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

8. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

9. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

10. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

11. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

І. Загальнопредметні:  

 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі 

професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення 

інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання 

логічних висновків. 

 Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 

взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 

алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

 Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних 

технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності вчителя 

початкових класів й у повсякденному житті. 

 

ІІ. Фахові:  

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі початкової 

освіти 

 Здатність ставити і вирішувати прикладні задачі з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі початкової освіти 

 Здатність використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного забезпечення 

навчально-виховного процесу початкової школи, основні напрями і перспективи 

розвитку освіти, психолого-педагогічної науки 

 Здатність планувати виховну роботу виховну роботу з учнями з метою реалізації 

пізнавальних, розвивальних і виховних аспектів педагогічного процесу, забезпечення 

особистісно зорієнтованого і диференційованого підходів до вихованців 

 Здатність до стимулювання загального розвитку, інтелектуальної та мовленнєвої 

сфери особистості учня під час уроків та у позаурочній діяльності, оптимально 

поєднуючи зміст, засоби, форми та методи роботи на засадах розвивального та 

особистіно-орієнтованого навчання, враховуючи окремі відхилення у розвитку 

молодших школярів 

 Здатність самостійно приймати рішення про термінові заходи у разі виникнення 

екстремальних ситуацій 

  



5 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра початкової освіти 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ В ЗОШ І СТУПЕНЯ 

 

Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

 

 

 

 

Автори: 

док. філ. в гал. осв., доц. Казанжи І. В. 

  

  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 

  



6 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
Кафедра початкової освіти 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________ Н. І. Василькова  

05 вересня 2018 р. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ В ЗОШ І СТУПЕНЯ 

Ступінь магістр 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

013 Початкова освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

Факультет дошкільної та початкової освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2018-2019 навчальний рік 

Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Казанжи Ірина Володимирівна, доцент кафедри початкової 

освіти, доктор філософії в галузі освіти, доцент. 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри початкової освіти 

Протокол від «27» серпня 2018 року № 1 

 

Завідувач кафедри початкової освіти ___________ (Якименко С. І.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету дошкільної та 

початкової освіти 

 

Протокол від «29» серпня 2018 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Курчатова А. В.)  
 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «05» вересня 2018 року № 2 

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова Н. І.) 

 



8 

 

ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології виховання в 

ЗОШ І ступеня» складена Казанжи Іриною Володимирівною відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 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.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання 

Завдання: 

 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. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 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 

вміти:  

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з інтими 

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. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  
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І. Загальнопредметні:  

 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі 

професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення 

інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання 

логічних висновків. 

 Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 

взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 

алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

 Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних 

технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності вчителя 

початкових класів й у повсякденному житті. 

 

ІІ. Фахові:  

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі початкової 

освіти 

 Здатність ставити і вирішувати прикладні задачі з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі початкової освіти 

 Здатність використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного забезпечення 

навчально-виховного процесу початкової школи, основні напрями і перспективи 

розвитку освіти, психолого-педагогічної науки 

 Здатність планувати виховну роботу виховну роботу з учнями з метою реалізації 

пізнавальних, розвивальних і виховних аспектів педагогічного процесу, забезпечення 

особистісно зорієнтованого і диференційованого підходів до вихованців 

 Здатність до стимулювання загального розвитку, інтелектуальної та мовленнєвої 

сфери особистості учня під час уроків та у позаурочній діяльності, оптимально 

поєднуючи зміст, засоби, форми та методи роботи на засадах розвивального та 

особистіно-орієнтованого навчання, враховуючи окремі відхилення у розвитку 

молодших школярів 

 Здатність самостійно приймати рішення про термінові заходи у разі виникнення 

екстремальних ситуацій 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 150 годин / 5 кредитів ECTS  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
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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. 

Сутність понять „менеджмент”, „управління”, „керівництво”, „організація”, „ 

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 
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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. Естетичне 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. Виховна робота в школі 

Тема 9. 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 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 
Використання тестів при діагностиці учнів в початковій школі. Вимоги до тестів у 

початковій школі. Значення діагностики в початковій школі. 

 

3. Рекомендована література 

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

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

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

11. ситуація: практикум.-К., 2003 

12. Концепція національного виховання.- К., 1994 

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

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

томах, ТІ,-М., 1977 

15. Метотдика воспитательной работы-М., 1990 

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

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

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

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

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

Франківськ, 1992 

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

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

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

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

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. 

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. 
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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. Серце віддаю дітям – К. 1988. 

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

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

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

33. Фіцула М.М. Педагогіка – К. 2002 

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

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

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

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 
конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та 
самостійних робіт, захист проектів. 
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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Спеціальність 

013 Початкова освіта  

Загальна кількість 

годин - 150 
 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 2,2 

    

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 0,3 

 

Ступінь 

магістр 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 10 год. 

 

Самостійна робота 

110 год. 132 год. 

 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% / 67% 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання 

Завдання: 

 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. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 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 

вміти:  

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з інтими 

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. 

Загальнопредметні 

 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі 

професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення 

інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання 

логічних висновків. 

 Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 

взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 

алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

 Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних 

технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності вчителя 

початкових класів й у повсякденному житті. 
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Фахові 

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі початкової 

освіти 

 Здатність ставити і вирішувати прикладні задачі з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі початкової освіти 

 Здатність використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного забезпечення 

навчально-виховного процесу початкової школи, основні напрями і перспективи 

розвитку освіти, психолого-педагогічної науки 

 Здатність планувати виховну роботу виховну роботу з учнями з метою реалізації 

пізнавальних, розвивальних і виховних аспектів педагогічного процесу, забезпечення 

особистісно зорієнтованого і диференційованого підходів до вихованців 

 Здатність до стимулювання загального розвитку, інтелектуальної та мовленнєвої 

сфери особистості учня під час уроків та у позаурочній діяльності, оптимально 

поєднуючи зміст, засоби, форми та методи роботи на засадах розвивального та 

особистіно-орієнтованого навчання, враховуючи окремі відхилення у розвитку 

молодших школярів 

 Здатність самостійно приймати рішення про термінові заходи у разі виникнення 

екстремальних ситуацій 

 

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 
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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. 
Сутність понять „менеджмент”, „управління”, „керівництво”, „організація”, „ 

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. Естетичне 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. Виховна робота в школі 

Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 
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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 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 
Використання тестів при діагностиці учнів в початковій школі. Вимоги до тестів у 

початковій школі. Значення діагностики в початковій школі. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

Тема 1. Сутність процесу виховання, 

основні закономірності та принципи. 
15 2 2 11 

30 2 2 26 
Тема 2. Специфіка процесу виховання 

в початковій школі. 
15 2 2 11 

Кредит 2. Виховний простір 

Тема 3.. Виховний простір школи І 

ступеня. 
15 2 2 11 

30 2 2 26 
Тема 4. Методи виховання в 

початковій школі. 
15 2 2 11 

Кредит 3. Виховний процес в початковій школі 

Тема 5. Змістова характеристика 

виховного процесу в початковій школі. 
15 2 2 11 

30 2 2 26 
Тема 6. Трудове виховання молодших 

школярів. 
15 2 2 11 

Кредит 4. Естетичне і фізичне виховання учнів 

Тема 7. Естетичне виховання учнів 

школи І ступеня. 
15 2 2 11 

30 2 2 26 
Тема 8. Фізичне виховання учнів, 

формування здорового способу життя. 
15 2 2 11 

Кредит 5. Виховна робота в школі 

Тема 9. Планування виховної роботи в 
початковій школі. 

15 2 2 11 

30 - 2 28 
Тема 10. Педагогічна діагностика в 

початковій школі. 
15 2 2 11 

Усього годин: 150 20 20 110 150 8 10 132 

 

4. Теми практичних занять 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Процес виховання, основні закономірності та принципи. 2 

2 Процес виховання в початковій школі 2 

Кредит 2. Виховний простір 

3 Виховний простір школи І ступеня. 2 

4 Методи виховання в початковій школі 2 

Кредит 3. Виховний процес в початковій школі 

5 Зміст виховного процесу в початковій школі 2 

6 Трудове виховання молодших школярів. 2 

Кредит 4. Естетичне і фізичне виховання учнів 

7 Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 2 

8 Фізичне виховання учнів, формування здорового 

способу життя 

2 

Кредит 5. Виховна робота в школі 

9 Планування виховної роботи в початковій школі. 2 

10 Педагогічна діагностика в початковій школі. 2 

Разом 20 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Сутність процесу виховання, основні закономірності та принципи. 11 

2 Специфіка процесу виховання в початковій школі. 11 

Кредит 2. Виховний простір 

3 Виховний простір школи І ступеня. 11 

4 Методи виховання в початковій школі. 11 

Кредит 3. Виховний процес в початковій школі 

5 Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 11 

6 Трудове виховання молодших школярів. 11 

Кредит 4. Естетичне і фізичне виховання учнів 

7 Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 11 

8 Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 11 

Кредит 5. Виховна робота в школі 

9 Планування виховної роботи в початковій школі. 11 

10 Педагогічна діагностика в початковій школі. 11 

Разом 110 

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

Методи контролю 
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Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та 

самостійних робіт, рефератів, мультимедійні презентації. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні 

бали/ 

Сума  Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Кредит 5 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

Т7 Т8 Т9 Т10 

500 

Практичні 

заняття 
6 12 20 10 15 15 15 15 15 15 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 

50 

70 

50 

70 

КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 100 100 500 

 

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 

 

Методичне забезпечення 
Навчально-методичний комплекс. 

 

Рекомендована література 

Базова 
25. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте дети!- М., 1983. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. ситуація: практикум.-К., 2003 

36. Концепція національного виховання.- К., 1994 

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

38. Макаренко А.С. Методика воспитательной работы И избр. соч. в 2 
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томах, ТІ,-М., 1977 

39. Метотдика воспитательной работы-М., 1990 
40. Педагогика/Под ред. Ю.Н. Бабанского- М.,1988 

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

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

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

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

Франківськ, 1992 

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

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

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

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

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

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

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

 

Допоміжна 
37. Белкин Д.М. Массовые праздники –М. 1975. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Практикум – К.2003. 

49. Концепція Національного виховання – К. 1994. 

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

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

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

53. Методика воспитательной работы. – М. 1990. 

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

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

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

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

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

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

Франківськ 1996. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70. Ушинський К.Д. Людина, як предмет виховання – К. 1983., Т – 1. 
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71. Харламов И.Ф. Педагогика – М., 2000. 

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

73. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем – М. 1986. 
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ВИДИ ТА РІВНІ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ  

Контрольні заходи, які проводяться в університеті, визначають відповідність рівня 

набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо 

вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу. 

Використовуються  такі види контролю: вхідний (нульовий); поточний; 

підсумковий (різновидом якого є семестровий та підсумкова атестація). 

Вхідний (нульовий) контроль – це діагностика рівня знань студента, що 

застосовується як передумова успішної організації вивчення навчальної дисципліни. 

Вибір та проведення цього виду контролю є прерогативою кафедри. Вхідний контроль, 

як правило, проводиться у письмовій формі. Викладач, який викладає споріднену 

навчальну дисципліну, розробляє відповідний методичний супровід для проведення 

вхідного контролю, проводить контрольний замір, оцінює виконані результати та 

доводить до відома кафедри. 

Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у процесі вивчення 

навчальної дисципліни з метою виявлення ступеня розуміння студентом засвоєного 

навчального матеріалу та вміння застосовувати його у практичній роботі. 

Поточний контроль, як правило, здійснюється на семінарських, практичних та 

лабораторних заняттях. За його організацію, методичне забезпечення та  ефективність 

проведення відповідає викладач. 

Одержані результати поточного контролю використовуються викладачем для 

коригування методів і засобів навчання студентів, організації їх самостійної роботи та 

при підсумковому контролі й оцінюванні знань студентів. 

Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий). 

Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування, проведення 

термінологічних диктантів, розв’язання письмових завдань, практичних ситуацій тощо. 

Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який виявляє рівень 

засвоєння студентом навчальної дисципліни або її окремої логічної завершеної частини 

з урахуванням результатів поточного контролю. 

Форми семестрового контролю: залік та іспит – визначаються робочим навчальним 

планом фахової підготовки та зазначаються у програмі навчальної дисципліни. 
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Залік як форма підсумкового контролю проводиться за результатами виконаних 

студентом завдань, визначених програмою навчальної дисципліни під час її засвоєння, 

програмою виробничої практики, курсової роботи, проекту тощо. 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною національною шкалою 

("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою університету та ЄКТС й 

фіксуються у відомості обліку успішності, заліковій книжці (індивідуальному 

навчальному плані студента). Наявність у студента залікової книжки (індивідуального 

плану студента 

 Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти (І-ІІ рівнів) та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича», затвердженого Вченою радою університету. 

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння 

навчального матеріалу з конкретної дисципліни (змістового модуля, теми (навчального 

елементу). З цією метою у програмах навчальних дисциплін та навчально-методичних 

посібниках, методичних розробках передбачаються питання для самоконтролю. Більша 

ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю 

та ) при проведенні підсумкового контролю обов’язкова. Запис викладача повинен бути 

чітким і однозначним (виправлення не допускаються). 

Іспит як різновид підсумкового контролю навчальних досягнень студентів 

здійснюється на етапі завершення вивчення навчальної дисципліни в цілому чи її 

частини. 

Форми проведення іспиту: усна, письмова (різновид – тестова). Вибір форми іспиту 

пропонується викладачем навчальної дисципліни, схвалюється кафедрою та 

підтримується методичною радою (при необхідності Вченою радою) інституту, 

факультету, про що і зазначається у програмі навчальної дисципліни. 

Іспити студент складає в період екзаменаційних сесій за відповідно складеним 

розкладом, який доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, як за місяць 

до початку сесії. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється 

екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники 
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роботодавців та їх об’єднань, відповідно до самооцінки, які є складовими частинами 

електронних підручників та автоматизованих навчальних курсів. 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з 

навчальної дисципліни використовують різні методи і форми контролю. 

Методи контролю 

Найпоширенішими методами контролю є: усний контроль, письмовий, тестовий, 

графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи 

самоконтролю і самооцінки. 

Усний контроль (усне опитування). Це найпоширеніший метод у навчальній 

практиці. Його використання сприяє опануванню логічним мисленням, виробленню і 

розвитку навичок аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, 

емоційно, обстоювати власну думку. Здійснюють його на семінарських, практичних і 

лабораторних заняттях, а також колоквіумах, лекціях і консультаціях. 

Усне опитування передбачає таку послідовність: формулювання запитань 

(завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка студентів до 

відповіді та викладу знань; коригування викладених у процесі відповіді знань; аналіз і 

оцінювання відповіді. 

За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки є: репродуктивними 

(передбачають відтворення вивченого); реконструктивними (потребують застосування 

знань і вмінь у дещо змінених умовах); творчими (застосування знань і вмінь у значно 

змінених, нестандартних умовах, перенесення засвоєних принципів доведення 

(способів дій) на виконання складніших завдань). 

За актуальністю запитання для усної перевірки поділяють на основні, додаткові й 

допоміжні. Основні запитання передбачають самостійну розгорнуту відповідь 

(наприклад, запитання семінарського заняття), додаткові – уточнення того, як 

студент розуміє певне питання, формулювання, формулу тощо, допоміжні – 

виправлення помилок, неточностей. Усі запитання мають бути логічними, чіткими, 

зрозумілими і посильними, а їх сукупність – послідовною і системною. 

Використання усного контролю сприяє тісному контакту між викладачем і 

студентом, дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, прогалини та неточності в 
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знаннях студентів й одразу ж їх виправити. Однак він потребує надто багато часу на 

перевірку. Крім того, студенти під час опитування хвилюються, тому оцінка нерідко 

буває суб'єктивною. 

Письмовий контроль. Його метою є з'ясування в письмовій формі ступеня 

оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з предмета, визначення їх 

якості – правильності, точності, усвідомленості, вміння застосувати знання на практиці. 

Письмова перевірка здійснюється у формі контрольної роботи, написання твору, 

диктанту тощо. Теми контрольних робіт, завдання, вправи мають бути зрозумілими і 

посильними, відповідати рівню знань студентів і водночас вимагати відповідних зусиль, 

виявляти знання фактичного матеріалу.  
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Частина І (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 загально-освітньому 

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. 

Зміст лекції 

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

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. 
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Мета планування – забезпечити науковий підхід  до виховного про-цесу  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 самостійності учнів. 

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

10. Врахування можливості взаємодії з іншими соціальними інститутами виховання 

дітей. 

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. 
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 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. Орієнтаційно-пошуковий – висунення та науково-теоретичне обґрунту-вання 

провідної ідеї діяльності на означений виховний період ,  моделювання оптимального 

варіанта суб’єктних виховуючих відносин, визначення основних напрямків виховної 

діяльності. 

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. Конструктивно-операційний – інструментальна розробка форм органі-зації. 

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. 

 

2. 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, ін. 
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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 планування 

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 педагогічного 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 

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. 
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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 "Клубно-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". 

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. 
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11. Реклама творчий майстерень. 

12. Ринг "Якою я хотів би бачити свою школу, клас?", "Наша школа  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. Обґрунтування 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. 

6. Реалізація принципів національного виховання. Планування колективних 

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

організаторських умінь, пізнавальної, практично-трудової, економічної, екологічної, 
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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, зворотного 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 відповіднос-ті 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. 
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Орієнтовна схема аналізу плану 

В якій мірі відображено в плані: 

  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 педаго-гічних 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. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  
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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.  

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. 

Зміст лекції 

1. Загальна характеристика педагогічної діагностики в початковій школі. 

Важливе місце в діяльності вчителя початкових класів посідає педагогічна 

діагностика. За трактуванням класика дитячої психології Д.Б. Ельконіна, у центрі 

педагогічної діагностики стоїть насамперед окрема дитина – рівень її розвитку, 

труднощі, прогноз та корекційно-методичні заходи. Здійснюючи педагогічне 

діагностування, вчитель вивчає індиві-дуальні особливості дитини, її актуальні та 

потенційні можливості, рівень розвитку, потреби та життєві орієнтації. У результаті 
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він отримує знання, підпорядковане за своєю суттю цілям створення можливостей та 

умов для оптимального розвитку дитини.  

У шкільному житті часто трапляється так, що певні індивідуально-психологічні 

особливості дітей, які не завжди очевидні й часто виявляють-ся тільки завдяки 

спеціальній діагностиці, за відсутності профілактики вже на початку навчання 

породжують проблеми. 

Педагогічне діагностування розпочинають ще до  приходу дитини в перший 

клас. Вчитель зустрічається з майбутніми першокласниками та їхніми батьками. Під 

час таких зустрічей за згодою батьків проводиться діагностування, яке дає 

можливість отримати попереднє уявлення про роз-виток дитини і її готовність до 

шкільного навчання.  

Рівні розвитку усіх здібностей, що перевіряються (розумова актив-ність, 

саморегуляція, фонематичний слух, словник, пам’ять і логічне мис-лення), дають 

можливість винести обґрунтоване первинне судження про ступінь психологічної 

готовності даної дитини до шкільного навчання. 

Послідовність проведення окремих тестів трактується "тактичними" 

міркуваннями. Наприклад, якщо дитина прийшла на тестування у стані емоційного 

напруження, загальмованості, то контакту з нею може не відбутися, а, відповідно, це 

не дасть змоги їй повною мірою розкрити свої здібності.  

Іноді батьки приводять дитину на зустріч-знайомство для того, щоб 

визначитися, чи варто віддавати дитину до школи з шести років, чи краще зробити 

це через рік. Експрес-діагностика виявляє дітей, поведінці яких притаманна надмірна 

рухова активність, а також дітей з винятково-під-вищеною розумовою 

стомлюваністю. Обговорюючи з батьками особливос-ті таких дітей, важливо 

переконати їх у тому, що вжиття необхідних у таких випадках заходів відкладати не 

можна. Важливими для оптимізації навчання і розвитку таких дітей є організація 

відповідного режиму життя дитини. Загальні для всіх дітей рекомендації зводяться 

до зміцнення здо-ров’я, забезпечення умов для включення дитини в колективні ігри 

та інші види діяльності. Важливо підтримувати в дитині впевненість у собі, почут -тя 

відповідальності за виконання доручень, вчити елементарних навичок спілкування з 
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однолітками. Варто зацікавити дітей завданнями, які сприя-ють розвиткові кін 

естетичної чутливості, дрібної моторики рук та зорово-моторної координації.  

Педагогічна діагностика дітей, які починають навчатися, полягає в отриманні 

конкретних даних, що дозволяють враховувати особливості розвитку дитини під час 

створення соціально-педагогічних умов для її успішною адаптації до школи. Адже 

для того, щоб учитель мав змогу правильно будувати навчально-виховний процес, 

йому не достатньо знати рівень розвитку здібностей до навчання, які має дитина. 

Тепер потрібні докладні знання про стан психічних процесів та особистісних 

властивостей дитини, якісні особливості її працездатності, притаманні їй риси 

характеру тощо. 

Особливу цінність для педагогічного діагностування має інформація батьків 

маленьких школярів. Для батьків готують відповідні анкети, проводяться 

індивідуальні бесіди. Багато з діагностичних завдань учитель вирішує шляхом 

спостереження за дітьми на уроці та в позаурочний час. Важливе значення набувають 

діагностичні інтерв’ю з дитиною. 

2. Вимоги до діагностичної діяльності класного керівника . 

1. Діагностика має бути націлена на виявлення особливостей процесу психічного 

розвитку кожного учня. 

2. Оцінка результатів діагностики має проводитися не шляхом порівняння 

результатів з нормами або середніми величинами, а шляхом зіставлення їх з 

результатами попередніх діагностичних перевірок того ж учня з метою вияву 

характеру й міри прогресивних змін та оцінки його зусиль у навчальній діяльності та 

самовихованні; 

3. Дослідження процесу психічного розвитку слід здійснювати протягом усіх 

років навчання. 

4. Діагностика має виявити не тільки актуальний рівень розвитку тієї  чи іншої 

особистості, а й проводитися з урахуванням зони найближчого розвитку (перспектив 

з розвитку школяра, яких він може досягнути за співробітництва з дорослими або 

самостійно). 

5. Рівень розвитку школяра має бути описаний як змістова характеристика 

відповідної діяльності дитини, а процес розвитку – роз-глядатися як зміна якісних 
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своєрідних етапів розвитку цієї діяльності. 

6. Вивчення особистості учнів та їх колективів важливе не само по собі. Воно 

завжди має бути спрямованим на розв'язання певної педагогічної задачі, що випливає 

з конкретних умов школи, класу, ситуації. 

7. Має бути обов'язково врахована така якість особистості вчителя, як  

педагогічний оптимізм. 

8. Психологічне вивчення особистості школярів та шкільних колективів  має бути 

всебічним, охоплювати всі сфери психічного розвитку учня та динаміку розвитку 

колективу. 

9. Вивчення індивідуальних рис особистості має здійснюватися з урахуванням 

вікових особливостей, зокрема, в експериментальні завдання мають бути включені 

вимоги до учнів кожної вікової групи в доступній формі. 

10.  Дослідження психічного розвитку, як правило, мають проводитися в 

природних умовах навчально-виховного процесу. 

11.  Діагностика має охоплювати всіх учасників педагогічного процесу без винятку і 

проводитися систематично шляхом проведення діагностики у заплановані терміни з 

кожного параметра психічного розвитку школяра. 

3. Завдання педагогічної діагностики в школі. 

Завдання педагогічної діагностики в школі для: 

 адміністрації: визначити виховний потенціал педагогічного колективу; 

 для заступника директора школи з виховної роботи: виявити позитивні та 

негативні впливи в мікрорайоні школи; 

 для класного керівника:  

 встановити реальні умови формування особистості і колективу в школі для різних 

категорій школярів: обдарованих, невстигаючих, педагогічно занедбаних;  

 сприяти розвитку самосвідомості та особистої відповідальності вихователів і 

вихованців; 

 забезпечити індивідуалізацію та диференціацію у вихованні кожної дитини; 

 виявити відносний рівень розвитку учнів та учнівських колективів; 

 для класного керівника і батьківського комітету: виробити єдині педагогічні 
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позиції, підвищити ефективність виховних впливів на основі об'єктивної інформації про 

дітей певного класу;  

 для класного керівника та практичного психолога: врахування рівня розвитку її 

нахилів, обдарованості, творчості; 

 для практичного психолога: 

 аналізувати зміни рівня розвитку учнів під впливом виховних заходів; 

 визначити потенційні можливості психічного розвитку школярів. 

4. Види, типи і методи педагогічної діагностики вчителя.  

Види діагностичної діяльності класного керівника: 

 порівняння (ступінь зрушення або змін); 

 аналіз (вияв причин змін, що відбулися); 

 прогнозування (екстраполювання даних, отриманих у результаті зіставлень і аналізу 

поведінки учнів в інших ситуаціях); 

 інтерпретація (процес, у ході якого інформація об'єднується залежно від її значення); 

 доведення до відома учнів результатів діагностичної діяльності; 

 вимірювання (ступінь вираженості певної властивості предмета). 

Типи діагностики в діяльності класного керівника 

Початкова – пов'язана з плануванням та керівництвом класними колективами 

вперше: 

 класний керівник не знайомий з учнями;  

 колектив сформований вперше, класний керівник не знайомий з учнями;  

 колектив сформовано давно, але класний керівник вперше починає роботу з 

класом;  

 класний керівник і колектив класу працювали разом кілька років. 

1. Діагностика необхідна для всебічного вивчення учнів; 

2. класний керівник вивчає не тільки учнів, а й колектив як складну динамічну систему; 

3. класний керівник проводить вибіркову діагностику колективу й особистості, яка є 

доповненням до інформації, отриманої раніше. 

Поточна (коригуюча) – проводиться в процесі організації діяльності учнівських 

колективів, орієнтує педагога на зміни, які відбуваються з учнями та учнівськими 
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колективами. Одночасно оцінюється правильність раніше прийнятих рішень. Поточна 

діагностика виконує роль експрес-інформації і цим допомагає прийняти рішення щодо 

вдосконалення педагогічної діяльності.  

Підсумковий діагноз дає можливість оцінити свою діяльність та накреслити 

перспективи виховної роботи. 

Методи педагогічної діагностики класного керівника: 

 Неекспериментальні методи (спостереження, анкетування, бесіда, аналіз продуктів 

діяльності); 

 діагностичні методи (тест шкали (кількісні, якісні); змішані діагностичні методи); 

 експериментальні методи (природний, моделюючий, лабораторний експеримент); 

 формуючі методи (наприклад, методи планомірного формування розумових дій). 

За характером участі школярів у їх проведенні: 

 пасивні (спостереження, кількісний та якісний аналіз продуктів діяльності);  

 активні (анкетування, тестування, соціометричні виміри, проективні, апаратно- технічні 

методи). 

За місцем проведення:  

 шкільні (класні та позакласні);  

 лабораторні. 

За характером проведення:  

 одномоментні (анкетування);  

 довготривалі (цілеспрямоване спостереження; біографічний метод). 

 

Лекція № 3 

Тема. ВАЛЕО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Мета. Озброїти студентів знаннями з валеології та екології; виховувати бережливе 

ставлення до довкілля; розвивати логічне мислення, загальний світогляд, професійні 

якості. 
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Ключові слова: валеологія, екологія, екологічна грамотність, здоров’я, фізичний 

розвиток, природа, пізнання довкілля. 
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1. Єдність людини та природи. 

2. Людина та її власне здоров’я. 
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4. Необхідність екологічної освіти молодших школярів. 
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Зміст лекції 

1. Єдність людини та природи. 

Людина не є витвором природи. На думку В. Вернадського, вона – сама природа, 

частина її. В цій єдності людина пов’язана із живою, із мертвою природою на стільки, 

що без них існувати не можна. Вона мусить постійно одержувати їжу, повітря, 

матеріально-енергетичні ресурси для свого життя тощо.  

У широкому сенсі примирення людини і природи є сьогодні єдиним шляхом для 

вирішення головних екологічних і здоров’яохоронних проблем. Проте це примирення 

не може ґрунтуватися лише на звичайному регулюванні утилітарно-господарської 

діяльності людини. Воно повинно будуватися на збалансованості фізичного й 

духовного сприймання і буття людини та природи. 
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Єдність людини і Макроприроди виявляються в тому, що вони поділяють добро і 

зло, здоров’я і хвороби, розквіт і занепад. І якщо людина, будучи універсальним 

інтелектом (В. Вернадський), не дбає про свою власну природу, то не дивно, що вона 

так само ставиться і до Макроприроди. Глобальне потепління, кислотні дощі, 

парниковий ефект, руйнування озонового шару, міський смог, забруднення вод, 

отруєння продуктами та викидами хімічних заводів, перенасичення ґрунтів 

пестицидами та гербі-цидами, деформація і нищення гумусу, порушення природного 

балансу між землею, водою, полями, лісами, повітрям – усе це найочевидніші симптоми 

хвороби нашої Великої Природи. До них, з рештою, слід додати епізодичні, але все 

частіші техногенні й природні катастрофи тощо. Проте, якщо вду-матися, то ці 

"захворювання" Макроприроди є наслідком діяльності людини у її гонитві лише за 

матеріальним комфортом, бо для душі науково-технічний прогрес не дає нічого.  

Чорнобильська трагедія не тільки вдарила по здоров’ю нашого народу, але й 

примусила схаменутися та обмежити свою самовпевненість тих, які задля "прогресу" 

всього людства готові були цей народ погубити. Життя спонукає нас задуматися глибше 

над перспективами – куди йдемо і чого варте суспільство, якщо його доля вирішується 

кастою злочинців. Неволя руйнує здоров’я і людини, і Природи, сучасний стан якої є 

переважно наслідком нашого підневільного життя.  

2. Людина та її власне здоров’я. 

Сьогодні ми переживаємо процеси звільнення людини і відродження її душі та 

тіла. Повернення до ідей гуманізму передбачає відродження культу здоров’я і фізичної 

краси людини, її гармонійного розвитку. Слабкість і нікчемність негативно впливають 

на свіжість мислення, на почуття, волю. Дбати, щоб у здоровому тілі була здорова душа, 

радив ще знаменитий римський сатирик Ювенал. А в епоху Просвітництва Ж .-Ж. Руссо 

знову повертається до цієї думки: чим слабше тіло, тим більше наказує, а чим воно 

сильніше, тим слухняніше є духові.  

Сьогодні здоров’я перестає бути лише "справою держави" – сама люди-на 

повинна дбати про це. Бодай тому, що лікування хвороб передбачає значні матеріальні 

витрати. Здоров’я більше не "даруватимуть" – його треба плекати самому ще змалку. 

Звідси і потреба виховання в дітей уміння доглядати за власним здоров’ям – вести 
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здоровий спосіб життя, займатися спортом, дотри-муватися правил гігієни, уникати 

шкідливих для здоров’я звичок і вчинків. 

Поширення здоров’я охоронної культури набуває сьогодні дуже актуального 

значення. Лише вона може допомогти людині відстежити "передхворобні стани". Ніхто, 

крім самої людини, не може краще зауважити такі стани. Сучасна світова медицина все 

більше утверджує думку про те, що здоров’я забезпечується не тільки лікуванням, а й 

вчасним попередженням хвороб.  

Можна говорити про різні види здоров’я:  

а) фізичне, що визначає повноцінне і правильне функціонування організму;  

б) психічне, що зумовлює рівновагу і нормальний перебіг психічних процесів;  

в) духовне – як прагнення до ідеалу, що є головним джерелом сили і енергії 

людини.  

З певною мірою умовності до видів здоров’я можна віднести також правове 

здоров’я, що засвідчує ставлення людини до правових норм сус-пільства, та соціальне, 

від чого залежить безконфліктна взаємодія з довкіл-лям. Як засвідчують дослідження, 

стан усіх названих видів здоров’я у наших дітей, як і стосовно всього нашого 

суспільства, дає серйозні підстави до занепокоєння. 

Між різними аспектами (видами) здоров’я існує тісний і прямий взаємозв’язок: 

хвороба фізична часто є чинником дисгармонії психічної, емоційної й соціальної. За 

даними деяких досліджень, у половини хвороби-вих дітей спостерігаються проблеми з 

вихованням. Серед породжуваних фі-зичним нездоров’ям явищ – схильність до 

наркотичних речовин, алкоголю, паління, лихослів’я, статева розпуста, брутальність у 

поведінці.  

Реальність така, що в школі сьогодні діти втрачають здоров’я, адже жоден 

європейський народ не ставиться до здоров’я своїх дітей так безжалісно, як ми, силуючи 

їх годинами, днями, тижнями, місяцями і роками сидіти непорушно за партою і вдавати, 

що їм усе тут цікаво. Несприятливий режим роботи школи ослаблює організм і знижує 

його опірність. Нерідко прямої шкоди здоров’ю дітей завдають невідповідні меблі, 

освітлення тощо. 

Важливим чинником охорони здоров’я дітей вважається школа. Доведено, що 

інвестиції, вкладені в охорону здоров’я через школу, є найбільш вигідними. У школі 
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маємо можливість здійснювати імунізацію, додаткове введення мікроелементів, статеву 

освіту, домагатися відповідності харчування і медогляду, протистояти вживанню 

тютюну та наркотиків, попереджувати СНІД тощо. Школи розвинутих країн сприяють 

охороні здоров’я також шляхом широкої освітньої роботи – валеологічної, економічної 

тощо.  

З рештою, найпершим завданням нашої сучасної школи є хоча б не шкодити 

здоров’ю дитини. З цією метою школа повинна здійснити бодай кілька суттєвих заходів: 

1. Перебудувати стиль і методи організації процесу навчання. Доцільний перехід 

до такого стилю діяльності, коли учень може самостійно виконувати навчальні завдання 

у стані повної свободи: не тільки сидячи нерухомо, а й стоячи, ходячи, якщо дозволяють 

умови. – лежачи "по-домашньому" на долівці, застеленій килимом. Дитина повинна 

мати змогу самовільно змінювати позиції. Зменшення кількості учнів у класі сприяло б 

вивільненню потрібної для цього площі. 

2. Школа повинна розвантажити від зайвої інформації свої навчальні плани і 

програми. Йдеться про значне скорочення інформативного навчання, про інтеграцію 

навчальних предметів, щоб загальна кількість їх становила 7-10 у початкових класах і 

10-12 у старших, як це характерно для європейських шкіл. 

3. Сучасна українська школа повинна повернутися обличчям до фізичної 

культури та вимог гігієни. 

3. Фізична культура і здоров’я дитини. 

Потреба в руху є в людині вродженою. Саме вона змушує чемну на щойно 

скінченому уроці дитину гасати коридорами, стрибати, зчиняти галас, тікати і доганяти 

тощо. Це – ще дитина, і потреба руху в ній не заглушена. Вона діє стихійно. Проте мине 

час, і доросла людина, що пройшла у школі каторгу "тихо сидіння", зруйнує в собі цю 

потребу руху. 

Потреба руху – це здорова потреба, а відсутність її засвідчує нездаро-вий спосіб 

життя. Світовий досвід переносить акцент на фізичну культуру як чинник розвитку всіх 

форм активності школярів. Головне завдання фізичної культури – загальний 

гармонійний фізичний розвиток дитини.  

Потреба заняття спортом наштовхується на заклопотаність сучасної людини і на 

відсутність належних умов (спортзалів), а водночас і на природ-ну ледачість людини, 
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якій не під силу долати себе – вставати раніше, намага-тися стрибнути вище, гартувати 

своє тіло холодною водою. Заважає також певний загальний скептицизм і зневажливе 

ставлення до активного спорту. Дитина теж "ліпить" себе в цій атмосфері, беручи 

приклад з батьків і старших. Там, де вони займаються спортом, спонукати дитину до 

нього не треба. Суспільства, де вірять у життєве призначення спорту, є загалом 

здоровіші й розумніші, ніж ті, де ним не займаються.  

Викладене вище спонукає зробити кілька суттєвих висновків. 

1. Масові заняття спортом повинні бути справді масовими і давати кожній дитині 

змогу виконувати доступні їй вправи протягом усього заняття. Конче потрібні щоденні 

заняття фізичною культурою, бодай в позаурочний час. До речі, ми сумніваємося, чи 

варто фізкультуру взагалі вважати навчальним предметом в академічному сенсі. Це – 

форма активного відпочинку, і вона має працювати на здоров’я, розвиток та на 

задоволення фізіологічних потреб дитини, а отже, стати елементом загальної культури.  

2. Потрібна методично-концептуальна перепідготовка вчителів фізкультури, яка 

орієнтувала б їх на нові завдання школи, а також різке збільшення їхньої кількості 

завдяки масовій підготовці у педагогічних навчальних закладах спортивних 

інструкторів. Не кожен учитель повинен бути майстром спорту, але любити спорт, мати 

певну методичну підготовку і слугувати прикладом ставлення до спорту – може і 

повинен кожен. 

3. Необхідно розширювати спортивну матеріальну базу школи: будувати спортивні 

зали, спортмайданчики, кімнати здоров’я, обладнані індивідуальними засобами 

тренування. З цією метою доцільно використати практично будь-який вільний куток, 

коридор, рекреаційні площі, розмістивши в них зручні й  привабливі тренажери, щоб 

діти мали можливість користуватися ними навіть під час перерви. 

4. Фізкультура і туризм у школі, раціональне харчування та методико-гігієнічний 

нагляд повинні стати предметом постійної пильної уваги адміністрації школи. 

Переорієнтація свідомості людини зі "стихійної" боротьби проти своїх 

захворювань на плекання власного здоров’я за участю самої особи є глобальною 

тенденцією нашого часу. Вона спирається як на досягнення медицини, так і на 

загальний розвиток культури. Останнім часом ця тенденція зумовила появу і 

спеціальної науки валеології. 
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Природа пропонує людині великий ресурс здоров’я, але він функціонуватиме 

лише за умови його нормального застосування і раціонального тренування. У багатьох 

країнах світу школи пропонують спеціальні предмети, що стосуються догляду за 

власним здоров’ям. Існує така рекомендація нашим школам викладати валеологію 

(„валео – бути здоровим) і з боку міністерства освіти України. Проте інерція мислення, 

невпорядкованість змісту освіти, відсутність справжніх фахівців у цій справі, а 

найбільше – відсутність духовного ґрунту в суспільстві для таких заходів дуже 

заважають.  

4. Необхідність екологічної освіти молодших школярів 

З гармонійності виховання випливає і гармонійне ставлення до природи. Ще не 

було екологічної загрози, коли С. Русова наполягала, що національна школа повинна 

виростати на своєму природному ґрунті з власного усталеного життя, в єдності з рідною 

природою. Так формувалося поняття краєзнавства, що втілювало не лише потребу 

географічного пізнання довкілля, але найперше – природний досвід людини, що 

випливав з її життя і праці. З’являється поняття рідної природи, а звідси і розуміння, що 

"з лона рідної землі, з нив, лісів і вод батьківщини можна не тільки брати все потрібне 

для життя, але й треба щось дати, вертаючи їй через освіту, піднесення громадського 

життя, народної культури". Не важко зрозуміти, що таке виховання вело б до 

дбайливого, господарського ставлення до природи, до розвитку природо свідомості. 

Аксіологічну основу глобальної переорієнтації людини становить філософія 

повернення до духовності, що лежить в основі християнства та близьких до нього 

релігій. Відмова від суто технокритичного  прийняття світу, повернення до духовності 

зумовить таку перебудову стосунків людини і природи, у контексті яких утилітарне, 

естетичне і духовне діяло би збалансовано, виявило тенденцію до єдності і гармонії. За 

цих умов екологічне може трактуватися як гармонійне, нормальне. 

Природа – не засіб і не об’єкт для використання. Вона – самодостатній суб’єкт, з 

яким людина взаємодіє і спілкується як партнер, за тими законами, в яких відбиті її 

духовні й матеріальні потреби. Але щоб здійснювати повноцінно партнерські стосунки, 

людина мусить завжди враховувати не лише свої, але й чиїсь потреби, а отже, вміти 

поступатися чимось. Екологія – не зелені деревця і не милі річечки. Це проблема 
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збереження життя людини на землі через само подолання на основі пріоритету 

духовності. 

Глобальна потреба в свідомій переорієнтації людини зумовлює значущість 

екологічного виховання. Екологічне виховання розпочинається в сім’ї та школі й триває 

протягом життя, але за всіх випадків розпочинається з екологічної едукації.  

Дослідження в сфері екологічної освіти дають підстави сформувати серед інших 

і такі завдання: дати дітям знання про природу, виховувати в них бажання системно 

пізнавати її, а також уміння бережливо поводитися в природному середовищі. 

Екоосвіта будується на між предметній основі як безперервна. Вона втілюється в 

предметах трьох циклів: природознавчому, суспільно-політичному, гуманітарному і 

художньо-естетичному. Безперервність екоосвіти охоплює всі сфери суспільного життя 

– родину, школу, працю і відпочинок, професійну підготовку тощо.  

Природа – не лише партнер, не лише годувальниця, але й велика вихователька 

людини. Вона – це й материнське лоно, в якому формуються не лише фізичний, а й 

духовний генотип людини. Більше того – духовний генотип суспільств і культур націй 

і вселюдства. Бо Природа – не тільки всеосяжна матерія, джерело Буття, а й безсмертний 

Дух, горнило Свідомості (П. Кононенко).  

Таким чином, прагнучи захисту через виховання людини, природа сама є великим 

вихователем. К. Ушинський вважав, що вона є одним з головних чинників виховання. 

Її вплив позначається не лише н а духовній природі людини, а й на її зовнішності. Вона 

є вічним носієм великого таїнства нашого буття і настійно спонукає нас підняти очі до 

Неба. Споглядаючи природу, ми задовольняємо свої духовні потреби. "Море, зірки..., – 

пише К. Ушинський, –  говорять нам про безмежну мудрість, безмежну могутність, 

вічність... як тілесний голод робить хліб їжею, так духовний голод робить природу 

високою" (Ушинський К., 1954, т. 6, с. 170).  

Природа є очевидним джерелом патріотизму, який розпочинається з "прихильної 

реакції душі дитини на навколишнє середовище". Природа є великим виразником краси. 

Природо відповідне – завжди естетичне, бо так сприймається. Природа впливає на стан 

суспільства, родинні стосунки, на характер людини 

Виховання в школі уваги до власного здоров’я і до здоров’я довкілля – справа не 

лише одного якогось предмета або вчителя. Всі предмети так само, як вони виражають 
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цінності моральні, національні, громадські та інші, повинні нести також цінності 

ставлення у людини до власної і спорідненої з нею навколишньої природи. Вагоме 

слово тут мають сказати рідна мова, природознавство, географія, анатомія, малювання, 

уроки ручної праці, а надто – валеологія та екологія. Проте, все це почне діяти лише за 

умови, коли вчитель і підручник будуть нести відповідний світогляд. Як і все інше 

виховання, валеологічне і екологічне виховання може бути планованим (системним) і 

принагідним (випадковим), виходячи з життєвих обставин – від потреби мити руки 

перед їдою до рятування пораненої людини чи боротьби за збереження зелених 

насаджень.  

(Лекцію складено за навчальним посібником  

О. Вишневського "Теоретичні основи сучасної української педагогіки") 

 

 

Лекція № 4 

Тема. МЕТОДИКА І СТВОРЕННЯ 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, первинний колектив, статус 

дитини, динаміка розвитку колективу. 

План 

1. Поняття "дитячий колектив" в педагогіці. 

2. Види і структура дитячого колективу. 

3. Місце дитини в колективі. 

4. Динаміка розвитку колективу. 
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Зміст лекції 

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 здійснюється обмін інформацією, роз-вивається 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. 
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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 суспільства, 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. 

2. Види і структура дитячого колективу. 
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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. Макарен-ко вважав, що 

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

чоловік. Якщо менше 7 чоловік, зазначав А.С. Ма-каренко, 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 

організацію, 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. 
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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 чистолюбивих бувають і вороги. Звідси 

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

возвеличують їх, щоб потім радіти їх падінню»1. 

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, вольо-ві, 

інтелектуальні якості, фізична сила, зовнішній вигляд, стан в сім'ї, това-риськість; 

уміння встановлювати контакти. Дослідження, проведені Л. Уман-ським, виявили 

цікаву закономірність: люди, які не користуються авторите-том, повагою в групі і які не 

поважають групові норми, пасивні в суспільних справах, конфліктують з колективом, 

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

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. 

4. Динаміка розвитку колективу. 

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

якісного боку. 
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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 вивчен-ня, 

утворюються малі групи, формується актив, накопичуються традиції, роз-вивається 

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. 

На третій стадії затверджуються відносини співробітництва, взаємо-допомоги, 

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

умови для діяльності кожного. Це той ідеал стосунків, який максимально сприяє 

всебічному розвитку 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, "розсипчастості" групи. Група існує 

формально, не приносить радості тим, хто в неї 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 угрупування приятелів, які мало спілкуються, часто 

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

підтримати. 
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"Мигаючий маяк": в групі переважає бажання спільної праці, допомо-ги 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 № 5 

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. 
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Зміст лекції 

1. Методика організації колективних творчих справ. 

Основою згуртування колективу є сумісна колективна діяльність, в якій 

відбувається спілкування школярів, розвиток всіх сфер їхньої життєдіяльності: 

інтелектуальної, емоційної, вольової. Але сумісна діяльність забезпечує розв'язання 

даної задачі, якщо цілі діяльності є захоплюючими хоча б для більшості його членів. 

Щоб мета діяльності стала мотивом окремого учня, важливо пояснювати, переконувати 

в її необхідності, створювати ситуацію співпереживання з тими людьми, з якими 

виконується справа. Зміст діяльності може бути різним: самообслуговування, 

підготовка до вечора, виробнича праця, організація дозвілля, навчальна діяльність, 

ігрова та ін. Головне в організації діяльності – це мета і засоби її досягнення. 

Американський психолог Урі Бронфенбреннер описує експери-мент Шерифа, який 

відправив дітей у табір і домігся ворожнечі двох груп, а пізніше, після спільної праці, 

домігся гармонії взаємовідносин цих груп. 

Особливе місце в становленні класного колективу займає педагогічно доречно 

організована навчальна діяльність. У процесі навчальної діяльності школярів 

встановлюються ділові зв'язки. Свої успіхи, невдачі вони переживають у колективі 

класу. І від характеру цих відносин залежить моральне самопочуття дитини. 

Важливе значення має й ігрова діяльність. А.С. Макаренко писав, що гра має те ж 

значення в житті дитини, яке в дорослих має робота, служба. Яка дитини у грі, такою в 

більшості вона буде і в роботі, коли виросте. Гра потрібна не тільки молодшим 

школярам, а й старшокласникам. Тільки значення і зміст гри різні. 

У будь-якій грі діти прагнуть до самоврядування, тобто до участі в управлінні і 

керівництві справами свого колективу. Це може бути діяльність органів учнівського 

самоврядування (учком, суспільна організація), об'єднання школярів за інтересами 

(клуби, гуртки), чергування по школі, самообслуговування, робота дитячих 

кооперативів. 
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Цікавою є методика організації колективних творчих справ (КТС) І.П. Іванова. 

Починається все з колективного планування, якому передує бесіда про планування 

роботи. Створюються групи, що визначають: що і для кого зробити? Коли? Де? Як? 

Кому краще брати участь? З ким працювати? Хто буде ведучим? 

Протягом тижня проводиться конкурс на кращу пропозицію, розвідку справ тощо. 

Тільки після цього здійснюється вибір справи членами класного чи шкільного 

колективу. Це може бути: прес-бій, прес-конференція, конкурс малюнків, телеміст, 

турнір-вікторина, естафета улюблених занять, турнір ораторів, майстерня саморобника, 

"Книжкова лікарня", конкурс інсценованої пісні, літературний карнавал, огляд 

мальованих фільмів, конкурс живих картин, зібрання невідомих поетів; конкурс читців, 

співаків, танцюристів, музикантів, пантоміми, спортивних танців, усних розповідей; 

літературно-музичні клуби, народні спортивні ігрища, веселі спартакіади та ін., захист 

пір року, професії, фантастичних проектів: конкурс ораторів; проведення дня віку, 

спорту. 

Наприклад, година поезії. Сидять на підлозі, на спортивних матах чи лавах, 

тісним гуртом, майже не дивлячись один на одного. Посередині – ліхтар або свічка. В 

абсолютній тиші хто-небудь читає вірші – без оголошен-ня, без імені автора, тихо і наче 

для себе і про себе. Закінчив – інший хтось починає, без репетиції, без організації. Хто 

не знає віршів напам'ять, той підготував збірничок, підповзе до світла, читає – і знову 

тихо! 

Поточна організаторська діяльність передбачає створення ради справ, в які 

можуть включитися і старші: вчителі, старшокласники, батьки, випускники школи. 

Успіх справи у великій мірі визначається саме цією співдружністю. 

Після виконаної справи проводиться колективне обговорення й оцінка зробленого 

на основі відповідей на запитання: що вдалося і чому? Що не вдалося і чому? Який треба 

зробити висновок? Що найбільше сподобалось? Чому? Чому навчилися? 

При оцінюванні враховується і здійснення основних принципів організації 

КТС, а саме: 

1. Справа – це піклування про щось, когось, тобто справи повинні бути на радість і 

користь людям. 

2. Брати участь у справах повинні всі члени даного колективу. 
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3. Романтична форма проведення. 

4. Творча основа діяльності. 

5. Змінність лідерів. 

2. Постановка перспективи, створення традицій. 

Виховний процес складається, як ми уже зазначали, з відрізків процесу – виховних 

ситуацій, які містять у собі всі структурні компоненти цілісного процесу. Виховні 

ситуації лежать в основі різних форм виховної роботи, які мають назви: "виховний 

захід", "колективна виховна справа" (КВС), "колек-тивна творча справа" (КТС), 

"виховна справа" (ВС). 

Вислів "виховний захід" не відповідає сучасному розумінню суті виховної роботи. 

"Захід" передбачає одноразові, фрагментарні, роз'єднані виховні впливи. Виховний 

процес, в основі якого лежать окремі заходи, компанії, не може бути результативним. 

Тому більшість педагогів сприймає вислови "виховний захід", "педагогіка заходів" як 

синоніми формально-бюрократичної педагогіки, коли виховна робота спрямовується не 

на особис-тість, а на виконання планів і формальне дотримання встановлених традицій. 

Російський професор І.П. Іванов назвав організовану колективну діяльність учнів 

"колективною творчою справою" (КТС): "Сутність кожної справи – турбота про свій 

колектив, один про одного, про оточуючих людей, далеких друзів. Справа ця – 

колективна, тому що здійснюється разом з дітьми і старшими товаришами як їх спільна 

турбота. Справа ця – творча колективна, тому що являє собою спільний пошук кращих 

рішень життєво важливої задачі, тому що робиться спільно – не тільки виконується, а й 

організовується: задумується, планується, оцінюється... ". Очевидно, що КТС є не 

заходом, а турботою про близьких і далеких людей. 

Останнім часом теоретики і практики надають перевагу поняттю "виховна 

справа"». Виховна справа (ВС) – це форма організації і здійснення конкретної 

діяльності вихованців, яка є необхідною, корисною, здійсненною. Виховний процес 

складається з ланцюга виховних справ. 

Серцевиною виховної справи є єдність двох підходів – діяльнісного і 

комплексного. Перший вимагає організації різних видів діяльності учнів: пізнавальної, 

суспільно-орієнтованої, трудової, художньої, спортивної, ціннісно-орієнтованої і 

вільного спілкування, а другий, як ми вже знаємо, єдності цілей, завдань, змісту, форм 
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і методів виховання. Внаслідок цього одна виховна справа одночасно забезпечує 

вирішення декількох виховних завдань.  

Тематика виховних справ. 

Сучасна педагогічна практика має чималий арсенал комплексних виховних справ. 

За домінуючою виховною метою вони поділяються на пізнавальні, соціально-

орієнтовані, етичні, естетичні, екологічні, трудові, спортивні. 

До пізнавальних належать: подорожі у Читай-місто, прес-конференції "За 

сторінками твоїх підручників", турніри ерудитів і знавців з предметів, усні журнали "За 

сторінками улюбленого журналу", конкурси "Захист улюбленої газети", аукціони 

народної мудрості (про знання, природу, працю і под.), пізнавальні ігри (кімната 

таємниць і загадкових явищ, академія невідомих наук, складання тлумачного словника 

за певним принципом, відкриття музею тощо); захисти фантастичних проектів "Людина 

3000 року", "Міжгалактичні спілкування", "Роботи і робототехніка", "Школа 

майбутнього" та багато інших. 

До соціально-орієнтованих належать: День Конституції України, свято на честь 

незалежності України, День перемоги, день Матері, свята народного календаря; круглі 

столи "Герої мого народу"; конференції "Історія мого села", "Сторінки козацької слави", 

"Скіфські кургани", "Історія державних символів"; акції "Я – громадянин своєї країни", 

"Ніщо не забуте, ніхто не забутий", вечори "Краса землі моєї України", "Дружба народів 

– це правда жива", конкурси "Край зелених дібров і золотих ланів", "Мово рідна, ти ж у 

нас одна", диспути "Що б я змінив у житті свого народу? ", "Моя програма виходу 

країни з економічної кризи", ділові ігри "Засідання парламенту", "Відкритий мікрофон", 

"Шкільний референдум"; кінолекторій "Проблемний екран"; економічний вісник, гра-

естафета "Економіка і ми", клуб "Юний менеджер", економічна гра "Юніор-бізнес", 

шкільна фондова біржа, шкільна адвокатура тощо. 

До етичних: акції "Добро вернеться тобі сторицею", "Дітям Чорнобиля"; диспути: 

"Чи може бути щасливою непорядна людина?", "Конфлікт чи толерантність? ", "У кого 

є совість?", "Краще гірка правда, ніж солодка брехня", "Що означає бути 

відповідальним за кохану? "; захист проекту "Школа співробітництва", гра "Словничок 

ввічливих слів"; круглі столи з батьками "Вибачте, ми були неправі", Сучасне звучання 
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проблеми "Батьки і діти"; збір-розмова "Себе як у дзеркалі я бачу", турнір лицарів, 

конкурс "Усміхайтеся, джентльмени", клуб "Немає межі удосконаленню", ін. 

До естетичних: виставка-продаж: "Ремесла України", "Українська вишиванка", 

акція "Калиновий вінок і вербова стрічка", конкурси "Козацько-му роду нема переводу", 

умільців сучасного аранжування квітів "Фантазії осені", "Зимові сюжети", Українські 

вечорниці, вечір авторської пісні "Візьми гітару", "Пісні наших бабусь", "І 

пробуджується поезія у мені", аукціон знань про сучасну естраду, пісенний аукціон, 

музичний ринг, фестиваль мистецтв, фольклорний фестиваль, гуморина – 98, Свято 

квітів, Свято весни тощо. 

До екологічних: акції "Збережи природу", "Екологічними стежинами лісопарку", 

"День птахів", "День лісу", "Чисті озера", "Чисті джерела", "Біль Чорнобиля"; конкурси: 

проектів на захист навколишньої природи, природоохоронного плакату, творців 

екологічних казок, "Пори року"; прес-конференція "Природа – наше багатство"; КВК, 

що розкриває проблеми взаємовідносин людини і природи; аукціон народної мудрості 

про природу, турніри знавців природи та ін. 

До трудових: ярмарки "Золоті руки", "Матусині пироги мого виконан-ня", 

"Народні ремесла", "Українська народна страва"; "День підприєм-ництва", "День 

урожаю"; ательє добрих послуг, шкільний кооператив, майстерня по виготовленню 

сувенірів; конкурс "Я майбутній господар", рейд "Благоустрій нашого села, міста", акція 

"Насадження саду" тощо. 

До спортивних: свято "Сила грації", спортивні ігри "Козацькі забави", конкурси 

"Кращий бігун", "Кращий стрибун", "Кращий плавець"; спортивно-туристична гра 

"Слідопит", походи по вивченню рідного краю, круглі столи "Спорт – це сила і 

здоров'я", "Сам собі ворог" та ін.  

Як бачимо, практика виховання має чималу кількість різноманітних виховних 

справ. Але якщо ми, спираючись на системний підхід, розглянемо виховну справу як 

систему, то виявимо, що всі вони мають однакову структуру. Виховна справа, як і урок, 

має певні етапи (підпроцеси). Таких етапів є п'ять:  

 цілепокладання (аналіз ситуації, формування цілі і завдань виховної справи); 

 планування виховної справи; 
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 організація діяльності вихованців;  

 самоствердження особистості, безпосередній вплив на колектив;  

 аналіз досягнутих результатів.  

Розглянемо їх детальніше. 

Перший етап – цілепокладання. Він повинен забезпечити визначення домінуючої 

(наприклад, моральної) і пов'язаних з нею інших цілей виховання (трудового, 

інтелектуального, фізичного та ін.), конкретних виховних завдань. Одним із важливих 

джерел цілепокладання виховної справи є соціальна ситуація періоду, у якому 

здійснюється ВС. Ця ситуація зумовлена суспільними подіями у місті, селі, країні, в 

світі, державними святами, ювілейними датами, народним календарем, національними 

традиціями, обрядами, подіями у житті школи тощо. Другим джерелом є ситуація 

вихованості у школярів необхідних якостей і рис особистості. Третім – загальна 

спрямованість роботи навчально-виховного закладу на певний період. Узяті в єдності, 

ці джерела забезпечують виховній справі життєздатність, актуальність, педагогічну 

доцільність, спрямованість. 

На етапі цілепокладання педагог вирішує три важливі завдання. 

1. Сприяє доцільному вибору соціальної ситуації, яка повинна: 

а) забезпечити живу, творчу, різноманітну діяльність вихованців; 

б) задовольнити інтереси і захоплення учнів; 

в) забезпечити їх максимальну активність, ініціативність, самостійність; 

г) створити умови для гнучкості та широти маневрів; 

д) забезпечити різноманітність, оригінальність, яскравість виховної справи. 

2. Ставить діагноз рівню вихованості колективу й окремих учнів. При цьому: 

а) домагається, щоб у аналізі і самоаналізі вихованості брали участь всі члени 

колективу; 

б) вчить учнів аналітичній діяльності, здійсненню таких розумових операцій, як 

аналіз, синтез, аналогія, порівняння, узагальнення. 

У результаті повинні бути чіткі відповіді на питання: Яким є колектив? Який 

рівень розвитку з даного напрямку він має? Чого необхідно досягти у процесі виховної 

справи? Якою системою виховних засобів можна досягнути запланованого результату? 
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3. Формулює ціль і конкретні завдання виховної справи. При цьому: 

а) серед виховних завдань, які вирішуються в процесі виховної справи, він виділяє 

головну ланку, через яку реалізуються всі інші завдання; 

б) домагається осмислення конкретних завдань виховної справи всіма її 

учасниками. 

Другий етап – планування виховної справи. Етап повинен забезпечити розробку 

програми діяльності колективу відповідно до визначеної мети. Від якості планування 

залежить успіх виховної справи, бо саме план спрямовує виховну діяльність на 

визначений курс, головні завдання і комплексне їх вирішення. 

Складні виховні справи, що охоплюють багатьох учасників, плануються методом 

сіткового графіка. На ньому наочно зображуються цілі, завдання, шляхи ("маршрути") 

їх досягнення, розподіляються учасники, визначаються форми і методи роботи, 

проміжні етапи ("станції") та інша інформація, необхідна для розуміння цілі. 

Важливою умовою педагогічної ефективності цього етапу є колектив-ний 

характер планування. Виховна справа є власною справою школярів, тому у ній повинен 

брати участь весь колектив. У практиці роботи класних керівників виникли нові форми, 

що сприяють колективному плануванню: анкети-скарбнички "Думаю, мрію, 

пропоную", "Хочу, щоб було так", конкурс між мікрогрупами на кращу пропозицію до 

плану, ділові ігри "Програма", "Ми прогнозуємо своє завтра" тощо. 

Складання плану, програми майбутньої діяльності – справа непроста і 

відповідальна. Формуванню у школярів конструктивних умінь і навичок сприяє 

спеціальна робота педагога, спрямована на: 

 осмислення змісту майбутньої діяльності, виділення її етапів, окремих дій; 

 самостійне визначення завдань, засобів і способів їх вирішення; 

 уточнення зовнішніх і внутрішніх умов досягнення наміченого результатту; 

 озброєння учнів методикою складання наочних і зрозумілих графічних планів, 

сіткового планування. 

Третій етап – організація діяльності школярів. 

Планування виховної справи передбачає ефективну організацію спільної 

суспільно-орієнтованої, пізнавальної, трудової, художньої, екологічної, спортивної та 
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ін. видів діяльності школярів. Наприклад, готуючись до проведення свята "Краса землі 

моєї України" (7 клас), покликаного формувати національну свідомість у єдності з 

вихованням бережливого ставлення до природи, розвитком умінь самостійно здобувати 

знання, класний керівник разом з вихованцями визначили "станції", де буде зупинятись 

"екологічний експрес": станція "Література" – група учнів, що збирає легенди та 

перекази жителів села про рослини, які стали символічними; станція "Кришталеве 

джерело" – друга група учнів за допомогою маршрутної карти відшукує забруднені 

джерела і розчищає їх; станція "Зелена аптека" – третя група учнів збирає цілющі трави 

для місцевої аптеки, готує гербарії та розповіді про їх лікувальні властивості; станція 

"Червона книга" – четверта група учнів готує реферати, фотоальбом про рослини, 

тварини, птахів рідного краю, що перебувають на межі вимирання і занесені до 

Червоної книги України. 

Намагаючись вирішити життєво важливі завдання, кожен з вихованців обирає і 

відкриває для себе кращі засоби праці, використовує набуті знання й уміння, шукає 

додаткову інформацію, засвоює соціальний досвід, обмінюється власним досвідом 

творіння добра, долає труднощі, оцінює досягнуте, визначає нові проблеми. У цікаво 

організованій спільній перетворюючій практичній діяльності формується відповідальне 

ставлення до природи, культури, праці, людей, самого себе, громадянська позиція. 

Виховання – цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття і 

поведінку вихованців з метою формування у них відповідних якостей. Тому до 

структури виховних 

справ педагог включає методи і форми, що приводять учнів до моральних, 

естетичних та ін. суджень, за допомогою яких вони оцінюють вчинки – свої та інших 

людей. Знання, оцінки, судження, застосовані у життєвому досвіді, продумані, 

пережиті, критично переосмислені учнем стають переконаннями. Для підсилення 

переживання школяра, його ставлень до дійсності, людей, власної поведінки, у 

структуру виховної справи органічно вплітаються засоби, які стимулюють почуття. 

Головна мета виховних справ – формування поведінки, готовності до відповідної 

діяльності. Виховні справи складають ланцюг вчинків у життєвих ситуаціях. Проте 

навіть вчинки не завжди свідчать про відповідну вихованість. Важливі і спонукальні 
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мотиви, які пояснюють вчинки. Формування широкого діапазону соціально значимих 

мотивів діяльності є важливою і необхідною частиною всіх виховних справ. 

Упродовж останніх років передова педагогічна практика нагромадила цінний 

досвід, який необхідно враховувати в організації виховних справ. 

1. Не можна допускати, щоб процес виховання перетворювався в "компанію по ... 

". Виховання є не «компанією», а тривалою кропіткою працею, яка складається з 

буденних справ. 

2. Високі моральні якості базуються на простих. Так, для виховання 

громадянськості необхідно, щоб в учня були сформовані звички піклуватися про інших, 

виконувати обов'язки перед людьми, відповідати за свої слова, дії. 

3. В основі взаємин вихователя і вихованця повинна бути єдність поваги і 

вимогливості: віра у можливості дитини, розуміння сильних і слабких її сторін, 

намагання розвинути кращі сторони і вимога діяти заради поліпшення оточуючого 

життя і одночасно поліпшувати, удосконалювати себе. 

4. Віра у творчі сили вихованців, намагання їх розвинути несумісні з 

"начальницькою", командною вимогливістю дій, які повинні виконувати вихованці. 

5. Етап організації діяльності школярів є "школою організації", у якій формуються 

організаторські здібності, уміння і навички вихованців. Досвід роботи кращих класних 

керівників показує, що: 

 для створення широкого діапазону організаторської діяльності вихованців слід у 

процесі колективного планування розширити діапазон різних форм роботи школярів; 

 кожен учасник справи виконує одну функцію, яка найбільше відповідає його 

можливостям і бажанням; 

 при отриманні доручення, завдання, яке вимагає організаторської діяльності, 

учень повинен чітко уявляти його мету, умови і вимоги до реалізації; 

 усі організатори ВС одержують ґрунтовний і детальний інструктаж; 

 у процесі взаємодії з вихованцями педагог сприяє створенню реальної 

організаторської позиції учнів, тобто ситуації, яка об'єктивно вимагає від них активної 

організаторської дії; 
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 педагогу слід підтримувати впевненість вихованців у тому, що вони досягнуть 

успіху, глибоко вірити у їх можливості, терпляче ставитися до помилок; 

 необхідно спеціально навчати учнів правил організаторської роботи. 

Четвертий етап – етап самоствердження особистості і безпосередньо-го 

виховного впливу на колектив. 

Якщо ВС добре організована і підготовлена, то можна сподіватися, що вона 

успішно здійсниться. На цьому етапі вихователь стежить за ходом реалізації програми 

ВС, виконуючи диспетчерські функції. Він спостерігає за колективом у цілому й 

окремими учнями, їх активністю, ініціативністю, самостійністю, самоствердженням, 

пам'ятаючи, що виховна справа розвиває у вихованців певні якості. Намагається 

створити умови для вільного висловлення своїх думок і почуттів, виконання дій. 

Водночас уважно стежить за розвитком подій, не допускає, щоб вони набули 

небажаного напрямку. 

П'ятий етап – підведення підсумків. Колективний аналіз ВС прово-диться з 

метою виявлення причин успіхів і невдач за такою апробованою схемою:  

 чи всі позиції підготовки і проведення ВС знайшли відображення у плані;  

 чи відповідав зміст програми визначеній меті;  

 чи відповідав визначеній меті, завданням і вимогам рівень організації;  

 чи всі заплановані заходи достатньо підкріплялися ресурсами;  

 які фрагменти, частини ВС вдалися краще, чому;  

 чи витримана ВС у часі; 

 хто і чому порушив терміни;  

 ВС була системою чи набором мало пов'язаних між собою фрагментів і частин;  

 чи відповідало емоційне забарвлення виховної справи її задуму;  

 чи задовольняє якість ВС учнів, над якими питаннями вона змусила їх задуматися;  

 якої оцінки заслуговував кожний член колективу; 

 якою була поведінка учнів; 

 чому виникли випадки негативної реакції частини учнів на ті чи інші педагогічні 

дії;  

 від чого слід відмовитись і що нове ввести у наступні виховні справи. 
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У процесі аналізу слід виявляти зв'язки між явищами, шукати залежності, 

знаходити причини і наслідки. 

 

Постановка перспектив. Перспектива – це бажана для дитини мета, яку вона 

хоче реалізувати, "завтрашня радість", як визначав її А.С. Ма-каренко. Перспектива 

може бути близька, середня, далека. Близька перспектива є у кожної дитини: 

зароджуючись у повсякденному житті, вона стимулює діяльність особистості, до-

помагає їй переборювати труднощі. 

Середня заключається в прагненні дитини до якоїсь події в її житті, але 

відсуненій за часом. Далека перспектива – це те, до чого прагне людина протягом 

тривалого періоду. 

Сама по собі постановка перспективи не вирішує проблеми формуван-ня 

особистості. Вона вимагає організації діяльності, спілкування дітей по реалізації 

поставленої мети. 

Створення традицій, тобто установлених у колективі звичок, звичаїв, неписаних 

законів. Це можуть бути традиції поведінки, традиційні справи, свята. Традиції 

вимагають від школярів конкретних дій. 

Для формування колективу необхідно вести роботу з тими, хто виконує ті чи інші 

доручення колективу, щоб допомогти їм засвоїти азбуку організації корисних справ: 

визначення мети, шляхів досягнення, складання плану виконання справи, підбір 

помічників, виконавців, розподілення обов'язків, роз'яснення того, що треба зробити, 

контроль за ходом роботи, аналіз результатів та ін., бо хороша організаторська робота 

залежить від знання людей, з якими працюєш, знання законів розвитку колективу, 

якості особистості самого організатора, знання особливостей організаторської роботи, 

знання справи, яку організуєш, вміння практично організовувати. 

Використання методу паралельної дії. Побічний вплив на учня через колектив 

А.С. Макаренко назвав паралельною педагогічною дією, але вплив необхідно 

використовувати дуже обережно і тільки у зрілому колективі. 

Представимо в таблиці основні етапи розвитку колективу, які сформульовані А.С. 

Макаренком, Л.І. Новіковою і А.Т. Куракіним, А.М. Лу-тошкіним, і оптимальні шляхи 

його формування на кожному етапі. 
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Всі названі шляхи згуртування дитячого колективу повинні забезпечити 

функціонування законів його життя: мажор, відчуття індивідом власної гідності, 

дружнє єднання членів колективу, відчуття захищеності особистості в колективі1. 

Таблиця 8. Формування дитячого колективу 

 на різних етапах його розвитку 

 Етапи розвитку колективу Шляхи 

формування 

колективу 
№ А.С. Макаренко, 

О.Г. Ковальов 

Л.І. Новікова, 

А.Т. Куракін 

 

А.М. Лутошкін  

1 Пред'явлення ви- 

мог вихователів 

до членів колекти-

ву. Стадія первин-

ного синтезу. 

Колектив – мета 

виховних зусиль 

педагогів, які на- 

магаються ство-

рити соціально-

психологічну 

картину. 

"Піщаний 

розсип" 

1. Пред'явлення вимог. 

2. Суспільна діяльність. 

3. Постановка 

перспектив. 

 

Ті, що і на першому 

етапі,  але з 

урахуванням змін, які 

відбулися. 

 
 
 
  

 

 

 

  

"М'яка глина" 

 
   
   

2 Вимоги педагогів 

підтримує   актив. 

Стадія диференці- 

ації. 

Колектив  як  ін- 

струмент    ціле- 

спрямованого 

формування пев- 

них якостей осо- 

бистості. 

"Мигаючий 

маяк" 

"Рожеве 

вітрило" 

4. Робота з активом, з 

тими, хто організує 

діяльність. 

5. Створення традицій. 

 
 
 
 
  

3 Вимоги йдуть від 

колективу. Стадія 

синтезу. 

Колектив ви-

користовується з 

метою коректу-

вання соціаль-

ного   досвіду і 

розвитку творчої 

індивідуальності    

кожної окремої 

дитини. 

"Палаючий 

факел" 

Ті, що і на другому, але 

з урахуванням   змін, 

які відбулися. 

6. Паралельна дія. 

 
 
 
  
   
   
   

 

3. Учнівське самоврядування 

Учнівське самоврядування – форма організації самими дітьми цікавої для них і 

різноманітної життєдіяльності колективу, що передбачає делегуван-ня обраним 
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колективом особам право планувати суспільну життєдіяльність, розподіляти 

доручення, оцінювати якість їх виконання та ін. 

Широкий розвиток самоврядування набуло в 20-ті роки XX ст. в США, Німеччині, 

Англії. Значний внесок у розробку теорії й практики самоврядування зробили Н.К. 

Крупська, СТ. Шацький. 

А.С. Макаренко не лише теоретично обґрунтував проблему, а й реалізував свої 

ідеї в організації практичної діяльності дитячих колективів у колонії їм. Горького та в 

комуні ім. Дзержинського. 

30 – 50-ті роки характеризуються занепадом дитячого самоврядування. І лише з 

60-х років XX ст. почалося відродження цієї форми організації життєдіяльності 

колективу. 

Значення учнівського самоврядування в тому, що воно: 

 сприяє соціалізації особистості, бо допомагає школярам відчувати складність 

соціальних відношень, формувати соціальну позицію, виявляти свої можливості у 

реалізації лідерських функцій; 

 забезпечує виховання якостей, які необхідні для подолання складностей 

соціального життя; 

 розвиває організаторські здібності школярів, збільшуючи кількість умілих 

організаторів конкретних справ; 

 формує почуття відповідальності; 

 виховує самостійність як рису людини, її ініціативність; 

 розвиває відношення взаємної відповідальності; 

 сприяє самоактивізації, здійсненню саморегулювання, самоконтролю.  

Самоактивізація передбачає залучення членів колективу до різних сфер 

діяльності. Організаційне саморегулювання забезпечує управління процесом 

розв'язання різноманітних завдань. 

Самоконтроль пов'язаний з постійним самоаналізом органами самоуправління, 

окремими організаторами своєї діяльності та пошуком на цій основі ефективних шляхів 

удосконалення роботи. 

За змістом робота колективів може бути спрямована: 
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 на організацію трудової діяльності школярів. Це створення учнівських 

кооперативів для розв'язання особистих економічних питань, суспільно-корисна праця, 

самообслуговування, допомога вчителям в обладнанні навчальних кабінетів та ін.; 

 на організацію дозвілля, що дозволяє розвивати здібності, нахили дітей, дає 

можливість для спілкування, самовираження, самоствердження (гуртки, шкільні театри, 

музеї, клубні об'єднання "Дитячий орден милосердя", "Школа юних парламентаріїв", 

"Діти – члени ООН" та ін.); 

 на організацію добрих справ: допомога ветеранам війни і праці, пенсіонерам, 

інвалідам, хворим; 

 на організацію виховної роботи з молодшими школярами, організацію допомоги 

в навчанні ровесникам і молодшим; 

 на організацію природоохоронної діяльності (юні екологи). 

Різні дитячі організації можуть бути постійними, що, як правило, діють на базі 

шкіл, за місцем проживання, а також тимчасовими (туристські групи, учасники секцій 

допомоги та ін.). 

Зміст, форми роботи визначаються в залежності від умов роботи дитячого 

самоврядування, традицій, накопиченого досвіду, інтересів школярів. 

Умови успішності дитячого самоврядування: 

1. Діяльнісний підхід в організації і проведенні конкретної роботи, ефективність 

якої передбачає: 

 створення тимчасових органів самоврядування в залежності від конкретних 

завдань, що стоять перед колективом; 

 прийняття рішення про створення цих органів здійснюється лише учнівським 

колективом, громадськими організаціями, а в їхньому складі повинні бути лише ті 

школярі, які безпосередньо беруть участь у розв'язанні конкретного завдання; 

 щоб органи самоврядування (незалежно від строку, на який вони обрані) звітували 

перед колективом про виконання поставлених завдань. 

2. Підготовка школярів до організаторської діяльності, спрямованої па оволодіння 

школярами знаннями й уміннями організаторської роботи. Так, А.М. Лутошкін 

відзначає, що хороша організаторська справа залежить від: 



75 

 

 знання людей, з якими працюєш; знання законів розвитку колективу;  

 якостей особистості самого організатора;  

 знання особливостей організаторської роботи;  

 знання справи, яку організуєш;  

 уміння практично організувати. 

Реалізації цієї умови сприяють спеціальні семінари, на яких учні оволодівають 

знаннями, досвідом планувати, обговорювати справу, розподіляти обов'язки серед 

товаришів, здійснювати контроль і самоконтроль та ін. 

Ця робота сприяє формуванню у школярів організаторських здібностей – таке 

поєднання індивідуальних якостей особистості, яке дозволяє людині швидко, надійно, 

впевнено організовувати людей на виконання певної справи. 

У книзі А.М. Лутошкіна представлено ці якості особистості: 

 компетентність – знання тієї справи, яку необхідно організувати; 

 активність – уміння діяти енергійно, наполегливо при розв'язанні практичних 

завдань; 

 ініціативність – особливий творчий вияв активності, висунення ідей, пропозицій; 

 товариськість – відкритість до інших, готовність спілкуватися, потреба мати 

контакти з людьми; 

 кмітливість – здібність доходити до сутності явищ, бачити їх причини і наслідки, 

визначати головне; 

 наполегливість – виявлення сили волі, завзятості, вміння доводити справу до 

кінця; 

 самоволодіння – здатність до контролю за своїми почуттями, своєю поведінкою в 

складних ситуаціях; 

 працездатність – витривалість, здатність вести напружену роботу тривалий час, 

не стомлюватися; 

 спостережливість – уміння бачити, мимохідь відзначати знаменне, зберігати в 

пам'яті деталі; 

 самостійність – незалежність у прийнятті рішень, уміння самому знаходити 

шляхи виконання завдань, брати на себе відповідальність; 
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 організованість – здібність підкорятися необхідному режиму роботи, планувати 

свою діяльність, проявляти послідовність, зібраність. 

3. Створення ситуації вибору, коли школярі самі визначають шляхи розв'язання 

поставлених завдань. Саме прийняття рішення і є певним стрижнем формування 

мотивів групових дій. Так, маємо загони фольклористів, які займаються пошуками 

скарбів усної народної творчості, дослідженням народного побуту; правдолюбів – юних 

істориків, які пропагують здобуті й заборонені раніше сторінки національної історії, 

літератури; котигорошківців – відповідальних за спортивно-оздоровчу роботу, 

відродження спортивних козацьких забав тощо. 

4. Коректна по відношенню до школярів підтримка вихователів, що передбачає як 

демократичність у стосунках вихователів і школярів, так і допомогу в організації, 

проведенні тієї чи іншої роботи, забезпечення можливості для всіх членів колективу 

висувати ідеї, пропонувати проекти, одержувати підтримку в їхньому втіленні у життя. 

Отже, самоврядування, з одного боку, реалізує мету, яка відповідає потребам 

школярів, дає їм можливість виявити свої здібності, задовольнити інтереси, а з іншого 

— переслідує виховну мету дорослих, вихователів. 

4. Учитель і дитячий колектив 

Успішність формування дитячого колективу багато в чому визначається 

позиціями вчительського колективу школи, окремими вчителями, головним недоліком 

яких є недостатність знань інтересів, запитів своїх вихованців, їхнього місця в 

колективі. Педагоги, як правило, переоцінюють становище в колективі тих учнів, які їм 

самим більше подобаються, менше всього проінформовані про неблагополучних дітей, 

про тих, кому в першу чергу потрібна допомога, участь, підтримка. За результатами 

дослідження Т.М. Мальковської, тільки 18 % старшокласників позитивно відповіли на 

запитання, чи існує психологічний контакт між вчителями і учнями. Одночасно 73 % 

вчителів цієї школи заявили, що психологічний контакт із старшокласниками у них 

існує. Пояснення розходження пов'язане з тим, що для вчителів контакт припускає 

нормальні стосунки у процесі вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни. Для 

старшокласників – це коло емоційних стосунків. Тому лише 1,2% вчителів впливають 

на вибір школярами друзів і характеру стосунків з ними, 7,7 % – на оцінку прочитаних 

книг, проглянутих кінофільмів, телепередач; 5,8 % – на вибір професії. У переліку осіб, 
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яких поважають школярі як особистість, вчитель зайняв останнє місце (9 %), приятелі 

– 73 %, однокласники – 52 %, керівники секцій, гуртків – 31 %, батьки – 27 %. 

Коли соціологи досліджували причини соціальної поведінки школярів, вони 

встановили, що 40 % випадків невідвідування учнями школи класні керівники 

фіксували, але не знали причин. Про позитивні якості інформовані менше, аніж про 

негативні. Тільки в 30 % випадків знали про прихильність дітей до технічної творчості, 

15 % – про інтерес до спорту. 

Ставлення педагогів до учнів визначається в основному трьома критеріями: 

успішністю, дисциплінованістю і зовнішніми даними школярів, що створює своєрідні 

ножиці із-за різних критеріїв оцінки окремого учня школярами і вчителями. 

Так, у 1974 році в США вийшла монографія Дж. Брофі і Т. Туда "Отношения 

учителя и ученика". Автори зазначають, що вчитель схильний краще ставитись до більш 

інтелектуальних, більш дисциплінованих, ретельних учнів. На другому місці стоять 

пасивно-залежні і спокійні. На третьому – розтяпи, які піддаються впливу, але ними 

важко керувати. Найбільш нелюбі – незалежні, активні й самовпевнені школярі. В 

одному з експериментів 400 учителям були запропоновані для оцінки особисті справи 

учнів. Завдання, яке було поставлене перед вчителями, – визначити рівень інтелекту 

школяра, ставлення його до батьків, до школи, плани в розумінні подальшої освіти, 

ставлення до них ровесників. Секрет був у тому, що всім давалась одна і та ж справа, 

але до неї були прикладені дві різні фотокартки – свідомо приваблива і свідомо 

неприваблива. Виявилось, що «привабливим» дітям за рівних умов учителі 

приписували більш високий інтелект, кращий статус у групі, навіть батьків, більш 

зайнятих їхнім вихованням. 

Такі ж дані наводять і інші дослідники у своїх працях: О.О. Бодальов у книзі: 

"Восприятие и понимание человека человеком". – М., 1982; І.С. Кон у брошурі "Какими 

они себя видят". – М., 1975. 

О.М. Леонтьев називає ознаки, за якими можна визначити негативні установки 

вчителя, тобто неусвідомлене погане ставлення до учня: він дає "поганому" учневі 

менше часу на відповідь, аніж "гарному"; не повторює запитання; не пропонує підказку, 

а одразу запитує іншого, або сам дає правильну відповідь, рідше хвалить за правильну; 

рідше усміхається, менш дивиться в очі "поганому", ніж "гарному" та інше. 
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Тому вчитель повинен частіше ставити собі запитання для аналізу стосунків з 

дітьми: чи досягнуто взаємопорозуміння з учнями? Чи говорять йому учні класу 

відверто? Чи радяться з ним  з приводу особистих справ? Чи звертаються діти з 

проханням допомогти вирішити конфлікт з батьками, іншими дорослими? Чи знає він 

позашкільні інтереси школярів? Чи буває разом з учнями в театрах, на концертах, 

виставках? Чи часто радиться з учнями? Чи добре знає домашні умови, здібності дітей? 

Чи отримує моральне задоволення від спілкування з ними тощо? 

Аналіз відповідей на ці та подібні запитання допоможе вчителю за необхідності 

коректувати свої стосунки із школярами. 

Короткі висновки: 

Важливим фактором, який впливає на формування особистості школяра, є 

класний колектив, який інтегрує мету, духовні цінності сус-пільства, утворюючи 

своєрідну сполучну ланку між школярем і сус-пільством. У системі позитивних 

колективних стосунків дитина має мож-ливість повніше розвинути свої здібності, 

усвідомити себе як особистість. 

Багатство ролей, які виконують учні в шкільному колективі, залежить від 

функціонування первинних і загальних, постійних і тимчасових, одновікових і 

різновікових колективів, членом яких виступає учень, їх гармонійної взаємодії, 

достатньо різнобічної діяльності. 

Взаємодія конкретної особистості з ровесниками здійснюється через систему 

ділових, офіційних і виборчих зв'язків і стосунків, які виникають у процесі діяльності і 

спілкування. Характер, стиль, тон стосунків дорослих і дітей, а також дітей між собою 

багато в чому визначають ступінь благо-получчя особистості в колективі, його 

задоволення. 

Формування колективу вимагає організації значущої для членів колективу 

діяльності. Виховний вплив учнівських колективів зростає, якщо в них функціонує 

учнівське самоврядування, коли діти виступають не тільки як виконавці, але і як 

організатори конкретних справ, відповідальні за неї, що вимагає прояву ініціативи, 

творчого підходу. 
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Згуртуванню колективу сприяють: постановка перспективи, традиції, робота з 

організаторами, пред'явлення вимог, педагогічно доцільна позиція дорослих, 

колективна творча діяльність. 

Велике значення для виховання особистості школяра має їх участь у діяльності 

дитячих і громадських організацій. 

 

Лекція № 6 

Тема. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ  

Мета. Озброїти студентів знаннями щодо сутності родинного виховання, змісту та 

напрямків виховання в родині; виховувати інтерес до дисципліни; розвивати професійні 

якості, уважність, активність мислення. 

Ключові поняття: родинне виховання, національне виховання, напрями родинного 

виховання, українознавство, дитинознавство. 

 

План 

1. Родинне виховання – перша природна ланка формування особистості. 

2. Педагоги, письменники, народна мудрість про виховний потенціал української 

родини. 

3. Мета, завдання, зміст та основні напрями родинного виховання. 

4. Родинні виховні заходи як форми виховання педагогічної культури батьків. 

Література 

1. Постовий В.Г. Сучасна сім'я і педагогіка. – К.,1994. 

2. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.,1985.  

3. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного вихо-вання. – 

Івано-Франківськ, 1992 

4. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.,1978 

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

Зміст лекції 

1. Родинне виховання – перша природна ланка формування особистості. 

Виховання покоління, на долю якого ляже складне завдання розбудови нової 

незалежної, демократичної України, потребує оновлення широкого спектра проблем, 
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пов’язаних з формуванням світоглядних орієнтацій особистості, розвитком її 

свідомості, самостійності, активності. А тому система освіти і виховання на всіх її 

ступенях має ставити за мету формування особистості, яка усвідомлює свою належність 

до роду, етносу, краю, держави, особистості здорової і багатої фізично і духовно.  

В "Концепції національного виховання" одним із провідних напрямів виступає 

родинне виховання: "Родинне національне виховання – природне, провідне виховання; 

батьки-головні вихователі протягом усього життя Дитини". І далі вказується 

пріоритетність цінностей родинного виховання: "Родинно виховання – перша природна, 

постійно діюча і найголовніша ланка національного виховання. В попередні десятиліття 

родинне виховання було занедбане і трактувалося багато в чому на хибних моральних 

ідейних засадах. В епоху національного відродження батьки залучають дітей до 

традицій, звичаїв, реалізують у вихованні ідеї і засоби етнопедагогіки.  

Мати і батько є головними природними вихователями. Святий обов’язок батьків, 

переданий їм у спадок від дідів і прадідів, – бути національно свідомими, палкими 

патріотами і стійкими громадянами України.  

Родина плекає морально-ідейні, духовні цінності, пов’язані з базовими поняттям 

– рід, родичі, родовід, родина, родинознавство, народ.  

Від роду до народу, від родини – до нації – такий природний шлях розвитку 

кожної дитини, який реалізує сім’я".  

У період відродження національної освіти і виховання важливого значення 

набуло родинно-сімейне виховання. Без залучення до активної участі у виховній роботі 

не лише батьків, а і інших членів родини дітей, практично не можливе розв’язання 

проблеми національного виховання, формування патріотичних почуттів молодого 

покоління нашої держави. У Державній національній програмі "Освіта XXI століття" 

підкреслюється: "В основу національного виховання мають бути покладені принципи 

єдності сім’ї і школи, наступності і єдності поколінь. Школа має продовжувати 

родинно-сімейне виховання, працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати 

взаємозв’язок між школою і родиною, бо це – основа, передумова підвищення 

активності навчання тa виховання".  

Система родинно-сімейного виховання настільки важлива в житті кожної людина 

в планетарному відношенні, що Генеральна Асамблея ООН, оголосивши 1994 рік 
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Міжнародним роком сім’ї, визначила спільну для всіх країн тему співробітництва "Всі 

ми - одна родина", яка своїм змістом і суттю відображає взаємозв’язок основного 

осередку суспільства і вселюдської родини. Генеральна Асамблея ООН постановила, 

що "починаючи з 1994 року, 15 травня щорічно буде відзначатися Міжнародній день 

родини" підкресливши цим величезне значення сім’ї і родини у фізичному і духовному 

становленні особистості і суспільства.  

Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ – поняття, що розкривають 

моральну й духовну сутність, природну послідовність основних етанів формування 

людини як особистості: від роду до народу до нації – такий природний шлях розвитку 

кожної дитини сформування її національної свідомості, й громадянської зрілості.  

Родинне виховання – перша природна і постійно діюча ланка виховання, без 

докорінного поліпшення змісту якої не можна домогтися певних змін у подальшому 

громадянському вихованні підростаючих поколінь. У сім’ї закладається основа 

особистості, її мораль, самобутність національного світовідчуття і світорозуміння.  

Родинне виховання – це перевірений віками досвід національного виховання 

дітей в сім’ї; є джерелом формування світогляду, трудової підготовки, фізичного 

змужніння, глибоких людських почуттів, любові до матері і батька, бабусі і дідуся, роду 

і народу, пошана, рідної мови, історії, культури.  

Тому метою даної роботи є визначення виховного потенціалу родини крізь 

призму ролі родинного виховання у становленні особистості.  

2. Педагоги, письменники, народна мудрість про виховний потенціал 

української родини. 

Відомі вітчизняні педагоги, письменники, народна мудрість про виховний 

потенціал української родини.  

З давніх-давен серед українців виник і утвердився погляд на сім’ю і родину як на 

святиню, а на виховання дітей – як на святий обов’язок батьків. Току ніякого 

перебільшення не буде, якщо сказати, що поруч з божественним культом землі, води, 

хлібів, в свідомості нашого народу віками живе культ роду, сім’ї, що успадковується з 

покоління в покоління:  

Сім’я, що значить це, то кожен знає,  

Хто зpiс в сім’ї і хто сім’ю сам має.  



82 

 

І хоч як не приховуй, не таї  

Залежить наше щастя від сім’ї.  

Відомого, що сім’я – природне і найбільш стійке формування людського 

суспільства, яка акумулює в собі всі найважливіші його ознаки. Сім’я завжди була 

найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів. Для 

прикладу деякі золоті перлини народної мудрості, в яких закарбовано погляди 

попередніх поколінь, поціноване значення сім’ї у житті суспільства: "Яка вода, такай 

млин, який батько, такий син", "Які мамка й татко, таке й дитятко", "Якого народила 

пенька, такого приймає й земелька".  

Родина – то той вузол, яким сполучаються лади у суспільстві, то найбільша 

вихователька підростаючих поколінь. Адже саме в родині під керівництвом батьків та 

інших родичів дитина пізнає світ, що її оточує, тут проходить її громадянське 

становлення, формується світогляд, естетичні смаки, мораль, відношення до праці. 

Вказуючи на винятково важливу роль родини у становленні особистості, відомий 

американський психолог Франц Александер писав: "Антропологія доказала, що типові 

для народу риси характеру виводяться з аналогічних способів поведінки в родинному 

житті, які панують в даній культурі. Те, що німця робить німцем, американця – 

американцем, японця – японцем, це складний вплив тих рис, які відрізняють японську, 

американську і німецьку родини". Нам залишається тільки доповнити, що те, що 

українця робить українцем, це складний вплив тих рис, які відрізняють українську 

родину від інших національних родин.  

Виховання в родинній педагогіці розглядається як перша суспільна необхідність 

/"Камінь шліфують, а людину виховують"/. Народна мудрість говорить: "Якщо твої 

плани розраховані на рік – сій жито, якщо твої плани розраховані на десятиліття – 

саджай дерева, якщо твої плани розраховані на віки – виховуй дітей".  

В українській родинній педагогіці слово "виховувати" вживалося в значенні 

"оберігати", означало вирощувати, навчаючи правил поведінки, даючи освіту, 

систематично впливати на культурний розвиток, світогляд, моральні принципи кого-

небудь у певному напрямі, прищеплювати що-небудь. Звідси постали й інші слова: 

"вихователь" чи "вихователька" – лю-дина, яка виховує, навчає молодь і дітей, і 

"вихователь" чи "вихованка" – дитина, взята на виховання.  
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З поняттям виховувати в родинній педагогіці тісно пов’язане поняття "навчати". 

Обидва ці слова часто використовуються як рівнозначні, що свідчить про нерозривність 

навчально-виховного впливу. І все ж в українському фольклорі в значенні "виховувати" 

найчастіше вживається слово "навчати". Наприклад: "Ой там в саду, у садочку научала 

мати дочку", "Наступила, чорна хмара, наступає сина, научає бідна вдова єдиного 

сина.", а у Т.Г.Шевчена знаходимо: "А мати хоче научати, так соловейко не дає. "  

Тож особлива виховна місія батьків та родини культивується такими 

повчальними словами педагогічної мудрості нашого народу: "Умів дитину породити, 

умій і навчити", "Батько не той, хто породив, а той, хто спорядив", "Не та мати, що 

народила, а та, що виховала".  

На особливу роль родинного виховання у становленні особистості звертали увагу 

відомі вітчизняні педагоги, письменники, мислителі.  

Так, відомий філософ і поет Григорій Сковорода вважав, що головне у родинному 

вихованні є:  

 благо народити; 

 зберегти вихованцеві молоде здоров’я; 

 навчити вдячності.  

Благо народити: Г.Сковорода піклується про майбутнє здорове як тілом, так і 

духом потомство. Тому перший період виховання починається з зародження. Які 

вимоги ставить Сковорода до цього періоду? Передусім здоров’я батьків. Перед 

зародженням дітей не можна бути чимось збудженим, знервованим або п’яним. Жінка 

після зародження повинна уникати суперечок, нервових потрясінь, і в труді, в тихій 

безстрасності має вести цей період життя.  

Зберегти вихованцеві молоде здоров’я: Цей період домашнього виховання 

начинається від народження і триває до 5-6 років. Завдання цього періоду – не заважати 

самій природі дитиня розвиватись і тільки усувати на шляху розвитку труднощі, що 

виникають. В цей період бажано уважно приглядатися до дитини, помічати до чого вона 

споріднена: підв’язує вона шаблю собі до паска, чи самовільно переймає пісні і тихо 

співає їх, чи запрягає в ярмо цуценят або котиків. Спробуй в цих натяках зрозуміти 

здібність дитини, як майбутнє покликання в житті.  
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Навчити вдячності: Цей період починається з 5-6 років і триває до 16-18 років. В 

цей період потрібно виховувати споріднені трудові навички, розвивати головне 

покликання дитини в житті. У дитини, як і в юнака треба розвивати добре серце, 

виробляти навички трудового служіння суспільству і припиняти всілякі прояви 

жадібності до багатства, золота та чинів.  

Високу оцінку родинному вихованню надає Т.Шевченко. У трудовій сім’ї, на його 

думку, діти зростають працьовитими, духовно багатими. Сім’ї мають створюватись на 

підставі любові, спільна праця є основою життя дорослих і дітей.  

Іван Франко традиційну українську родину розглядав як перший й 

найвпливовіший осередок патріотизму, національного єднання та виховання, місце 

прищеплення здорових норм і навичок поведінки, пошани рідної мови, народних 

звичаїв і традицій.  

Родинне виховання на його думку, має ґрунтуватися на національному єстві, 

народній педагогіці, житті народу і його традиціях. "Виховання народу мусить вирости 

з традицій, – зазначав поет, – з культурного стану того народу, мусить корінитися в 

характері, привичках народу, інакше це буде даремна трата часу і сил".  

В своїм оповіданні "В кузні" Іван Франко так описує той виховний вплив родини 

і батьківської кузні: "І певно, в ту пору ніхто з них не думав, що та кузня, і та компанія 

в ній, і той її дружній радісний настрій лишаться живим і незатертими в душі 

маленького рудоволосого хлопчини, що босий, в одній сорочці сидів в куті коло огнища, 

і якого дбайливий батько чає від часу просив відступити від скачучих іскор. На дні моїх 

споминів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Се вогонь у кузні мого батька. 

І мені здається, що запас його я взяв дитиною в свою душу на далеку мандрівку життя. 

І досі він не погас".  

Дуже прихильно ставилась до родинного виховання Леся Українка. Добре 

відомий її вислів, що гімназичне виховання "загнічує" дитину з малих літ лише сім’я, за 

належного психологічного клімату в ній і високого авторитету батьків може створити 

потрібний емоційний фон для навчання, а особливо виховання. Однак як розуміти 

належний психологічний клімат в родині, зa яких умов можливо його забезпечити? Леся 

Українка відповідала так: лагідність, доброзичливість, вміння поступатися, визнання 
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членами сім’ї прав дитини, взаємна щирість батьків і дітей – такі основні принципи 

родинного виховання.  

Про нагальну потребу педагогічної підготовки батьків у родинному вихованні 

писав К.Ушинський: "Але батьки завжди є хоч почасти вихователями своїх дітей і 

кладуть перші зерна майбутніх успіхів чи неуспіхів виховання – зрозуміло, без 

пояснень, як важливо для них у цьому випадку набути педагогічних знань." 

Відомий педагог не вважав родинне виховання особистою справою батьків. Він 

розглядав його як громадянський обов’язок кожного з них. Найпершим обов'язком – 

громадянина і батька сім’ї є виховання громадян корисних для суспільства.  

Ушинський висловив багато цікавих думок і з приводу того, як же саме треба 

виховувати дітей в сім’ї. Він вважав, що батьки обов'язково повинні добре знати своїх 

дітей, їхні можливості і нахили. В цьому питанні батькам може дуже допомогти 

педагогічна література.  

Чим не повинні керуватися батьки у вихованні власних дітей? На це запитання 

Ушинський відповідає дуже чітко. Тільки поєднуючи розумове, моральне, трудове та 

естетичне виховання, можна виховати справжню людину.  

Ушинський вважав, що батькам необхідно виховувати в своїх дітях з дитинства 

почуття любові до вітчизни, вірність своєму народові, правдивість, сміливість, щирість, 

скромність, відвертість, працьовитість, сильну волю.  

Софія Русова наполягала, щоб виховання дитини розпочиналося з народження. 

Засобами колискової, забавлянок, народних казок, ігор, пісень, лічилок, загадок тощо 

має здійснюватися прилученням дітей до національної культури та етнізація 

особистості. Вона стверджує: "Нація народжується коло дитячої колиски, лише на 

рідному ґрунті, серед рідного слова, пісні, здатна вирости національно свідома дитина". 

Найдієвішим засобом виховання в родині Русова визнає рідне слово. Саме через слово 

дитина сприймає духовні цінності народу, його світобачення, засвоюється нею мораль, 

історичний досвід народу тощо.  

Провідним методом родинного виховання Русова вважає гідний для наслідування 

приклад батьків, родичів, дорослих і всіх тих, з ким спілкується дитина. Через те, вважає 

вона, треба, щоб діти в своєму оточенні, бачили як найбільше добра і краси.  
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В родинному вихованні, на думку Русової, великого значення треба надавати 

розвитку таких видів діяльності як гра, праця, малювання, ліплення, співи, танці – адже 

в них найбільше може виявитися самостійність дитини. Але, підкреслювала вона, в 

родинному вихованні метою є "не вчити дитину, не давати їй готове звання, а більш 

усього збудити в дитині її духовні сили, розворушити її цікавість, виховати її почуття, 

– щоб очі дитини вміли бачити, вуха дослухатися до всього, рученята вміли 

заходжуватися й коло олівців, і коло ножниць, і коло глини, й коло паперу." 

Відомий педагог сучасності М.Г.Стельмахович, один із теоретиків українського 

родинного виховання, серед усіх напрямів виховання наголошував саме на колосальний 

потенціал родинного. У підручнику "Українська родинна педагогіка" та в ряді статей 

він зазначав: "Традиційне українське родинне виховання – це історично сформована 

через безперервне застосування впродовж багатьох віків у середовищі українців 

педагогічна система поглядів, ідеалів та засобів батьківсько-материнського й 

родичівсько-свояцького впливів на дітей та молодь, спрямованих на формування 

життєдіяльних особистостей, забезпечення розвитку духовної єдності, наступності, 

спадковості поколінь і безсмертя нації. Особлива його виховна цінність полягає в тому, 

що воно базується на ґрунті рідної мови й звичаєвої родинно-побутової культури, своїм 

вмістом і духом підпорядковується самобутній природі української дитини, потребам 

забезпечення її належного тілесного, духовно-морального й інтелектуального розвитку, 

повністю відповідає прагненням й корінним інтересам батьків та народу в цілому, а 

також ідеалам української педагогіки у формуванні довершеної особистості українця. " 

В.Сухомлинський вважав, що найблагороднішою роботою кожної сім’ї і родини 

є творення людини. Характерною рисою цієї роботи є те, що людина знаходять у ній ні 

з чим незрівнянне щастя. Адже, продовжуючи, рід людський, батько та мати 

повторюють у дитині самих себе, і від того наскільки свідоме це повторення, залежить 

моральна відповідальність за людину, за її майбутнє.  

Звертаючись до батьків, Сухомлинський нагадував: "Якщо ви хочете стати 

неповторною особистістю, якщо мрієте залишити після себе глибокий слід на землі – 

необов’язково бути видатним письменником чи вченим, творцем космічного корабля 

або відкривачем нового елемента періодичної системи. Ви можете утвердити себе в 

суспільстві, засяяти красивого зіркою неповторної індивідуальності, виховавши 
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хороших дітей, хороших громадян, хороших трудівників, хорошого сина, хорошу 

дочку, хороших батьків для їхніх дітей. Творення людини – найвище напруження всіх 

ваших сил. Це і життєва мудрість, майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки і не 

стільки джерело радості. Діти – це щастя, створене вашою працею. " 

Погоджуючись з тактами міркуваннями, можна зауважити: створити щастя 

власними руками, власним інтелектом – це відчути себе людиною. І щоб оволодіти 

мистецтвом виховання дітей, зрозуміти секрети виховної практики, слід звернутися до 

ідеї родинної педагогіки, до народознавчих джерел. Саме українознавство допомагає 

збагнути, що наш народ, зокрема українська родина, у виховній роботі керувалися тим 

ідеалом, у якому таїться дух нації, сила національної ідеї - віковічної боротьби зa своє 

існування, право бути вільніші на своїй землі.  

Українська родина розуміла – виховати дітей на ідеалах вільнолюбства не можна 

без формування національної свідомості і самосвідомості, любові до рідного народу, 

відданості Україні. Здавна батьків і дітей об’єднували віра, книжка, пісня, почуття 

обов’язку перед Вітчизною.  

Українську родину характеризували такі чеснота /а вона їх передавала своїм 

спадкоємцям з покоління в покоління/, як товариськість, побратимство, лицарство, 

спільна праця, піклування про цивілізоване буття кожної особистості, взаємодопомога, 

спільний обробіток землі, піклування про довкілля. Ковша родина вважала за честь 

виховати патріота рідкої землі, який усвідомлено захищав би Вітчизну від ворога.  

Здавна прославляють митців зa їx чудові витвори мистецтва, а батьків за добре 

виховання дітей. Бо безсмертя народу – в дітях. Не випадково кажуть: "Три нещастя є в 

людини: старість, смерть і погані діти. Старість неминуча, смерть невблаганна, а від 

поганих дітей, як і від пожежі в будинку, можна – вберегтися, не допустивши помилки 

у їх вихованні. " 

Як дбайливо хлібороб готує ниву до нового врожаю, так і батьки повинні сіяти 

зерна добра і любові в душах і серцях своїх дітей.  

3. Мета, завдання, зміст та основні напрями родинного виховання.  

Серед усіх надбань людини найбільшу цінність має добре виховання, одержане в 

дитинстві та юності від батьків, у родинному колі. Без нього навіть найкращі здібності, 

найбільші достатки, найвище родове походження нічого не варті. Добре вихована 
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людина у духовно-моральному відношенні завжди стоїть значно вище від будь-якого, 

навіть найбагатшого, невігласа. У зв’язку з цим постає питання: яка мета, провідні 

завдання та зміст родинного виховання, хто його проводить і як краще його реалізувати.  

Головна мета українського родинного виховання – формувати в дітей та молоді 

духовність рідного народу, виховувати високосвідомих представників патріотів 

українського народу, нації, носіїв і творців національної та загальнолюдської культури, 

вільних громадян не залежної України.  

Визначення провідних завдань родинного виховання має принципово важливе 

значення, оскільки, по-перше, робить виховний педагогічний вплив на дітей у сім’ї 

чітким і цілеспрямованим. Без них воно, було б розпливчатим і незрозумілим. 

Конкретне визначення виховних завдань батьків, по-друге, потрібне для усунення 

плутанини у цій важливій галузі родинно-побутової культури, зумовленої 

проповідуванням надуманих догм. І по-третє, цим позбудемось кон’юнктурності у 

родинній педагогіці, що постійно переслідувала її протягом цілого ряду десятиліть, 

тобто стабілізується і динамізується розвиток батьківської педагогіки.  

Якщо коротко говорити, то завдання домашньої педагогіки можна визначити так: 

виховання повинно зробити людину здатною до осягнення її призначення. Природа та 

суспільна призначення людини – ось основа її доброго виxoвання. У функціональному 

відношенні цю мудру заповідь народної педагогіки можна уявити собі як олюднення 

особистості та підготовки її до життя, реалізацію її особистісного виявлення. Підставою 

для такого висновку служить те, що традиційна батьківська педагогіка є не що інше як 

педагогіка життя  

Розмаїтість перепитій людського життя зумовлює багатоукладність завдань 

підготовки до нього. Через це основними завданнями родинного виховання можуть 

бути:  

 піклування про фізичне і психічне здоров'я дітей, виховання фізично й морально 

здорової дитини, забезпечення необхідних умов для реалізації можливостей дитини;  

 виховання в дітей глибоких патріотичних почуттів, створення сприятливих умов 

для оволодіння дітьми рідною мовою, знаннями про рідний край, природу, 

Батьківщину;  



89 

 

 виховання в дітей любові до добра, правди, справедливості, моральних цінностей, 

ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в 

сушильному оточенні, гідності, честі людяності, здатності виявляти турботу про 

молодших, милосердя до слабших і людей похилого віку;  

 організація з найбільш раннього віку посильної праці, різних видів трудової 

діяльності дітей, на благо сім’ї, родичів, інших людей і по самообслуговуванню, 

виховання їх цивілізованими господарями землі та підготовка їх до життя в умовах 

ринкових відносин;  

 цілеспрямоване і систематичне формування в дітей української національної 

психології, характеру, світогляду, ідеалів, наукових поглядів та переконань;  

 формування естетичних смаків та почуттів, уміння розрізняти красиве й потворне 

в житті, і в мистецтві, і в побуті, поважати прекрасне у вчинках людей, забезпечити 

умови для їхньої творчої практичної діяльності;  

 забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, 

сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до них традицій, звичаїв, 

обрядів;  

 сприяння родини навчально-виховним закладам у вихованні дитини, її 

становленні як особистості.  

На думку академіка Стельмаховича, провідні завдання родинного виховання 

передбачають забезпечення реалізації: 

1) натуралізму;  

2) раціоналізму;  

3) гуманізму;  

4) евдемонізму;  

5) соціалізації та етнізації;  

6) духовності.  

Натуралізм вимагає розглядати людину як частину природи й неухильна дбати 

про гармонійний розвиток природних сил дитини, яка розвивається наче та рослина. 

Батькам слід всіляко оберігати природний (натуральний) перебіг цього процесу від 

шкідливих сторонніх впливів. Згаданий принцип натуралізму проповідується багатьма 
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народними висловлюваннями: "Діти, як квіти: поливай – рости будуть", "Гни дерево 

поки молоде, вчи дітей поки малі."  

Раціоналізм націлює на плекання розуму дитини через засвоєння рідної мови, 

фольклору, родинно-побутової культури, народних мистецтв: "Розуму не купують, а 

набувають", "Розумний всьому дає лад. " 

Гуманізм передбачає людяне, доброзичливе ставлення до дитини і намагання 

формування "досконалої людськості", щирих стосунків між батьками та дітьми, 

братами та сестрами, членами родини, чуйного ставлення до людини взагалі, у 

твердження добра на Землі: "Добре роби, то й добре усім буде. " 

Евдемонізм – від грецького "евдемовус" – (щастя) мету виховання вбачає в 

земному благополуччі та щасті. За визначенням української етнопедагогіки, щастя – це 

стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної 

радості, які хто-небудь переживає. У народні педагогіці щастя, як правило, 

репрезентується у нерозривній єдності з долею. В українській родинній педагогіці 

зумовлення щастя пов’язується із здоров’ям : "Найбільше щастя в житті – здоров’я", 

добрим розумом: "Кого щастя згубити хоче, тому перше розум відбере", відвагою: "За 

відважним щастя біжить", дітьми: "Нема смерті без причини, а щастя без дитини", 

домівкою: "Казала Феся, шо щастя і в дома знайдеться". Отже, щасливий той, кому 

щастить, хто має радість, окрилений життєвими успіхами, вдачами, благополуччям.  

Соціалізація в її загальному розумінні – це процес перетворення людської істоти 

на суспільний індивід, утвердження її як особистості, включення в суспільне життя, як 

активної та дійової сили. Інакше кажучи, суть, соціалізації полягає в біологічній та 

психологічній адаптації людини до навколишнього середовища.  

У понятті етнізації вкладається поняття соціалізації особи на основі родинного, 

економічного, духовно-культурного життя й історичного досвіду свого народу, нації. 

До основних засобів етнізації відносять рідну /материнську/ мову, національну, 

родинно-побутову та громадську культуру, посильну участь у трудовій діяльності, 

зокрема у сфері народних ремесел і промислів, національні звичаї, традиції, свята, 

обряди, символи.  

Фундамент етнізації закладається в сім’ї. Дитина з’являється на світ і робить 

перші кроки через спілкування з людьми, перед усім з батьками, рідними, спочатку 
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засобами дитячої, а згодом материнської мови. З ростом дитині коло її спілкування та 

трудових обов’язків поступово розширюється з – ровесниками і старшими у дворі чи 

дитячому садку переважно через дитячі ігри та забави, участь у постільній праці. 

Наступна фаза етнізації, що пов’язана з оволодінням основами знань і суспільним 

досвідом, набуттям професії все більше виходить за межі сім’ї, однак користується її 

підтримкою.  

Тому завдання родинного виховання полягає в тому, щоб всебічно сприяти 

етнізації дітей і підлітків, забезпечуючи надійність її фундаменту. Де означає, що батьки 

в українській родині повинні подбати, аби їхні діти сформувалися як високо свідомі 

українці, оскільки етнізація є національною цивілізацією та національною освітою.  

Нарешті, у завдання родинного виховання входить плекання духовності, тобто 

світоглядно-морально-етичного внутрішнього світу дитини. То й педагогічна сутність 

духовності полягає у вихованні дітей на засадах народної моралі, обізнаності з 

релігійною культурою, шанобливого ставлення до неї.  

Суть родинного виховання визначається його змістом, який включає такі 

основні напрямки:  

 тілесне виховання – діяльність батьків, спрямована на зміцнення здоров’я, сили 

та досягнення правильного фізичного розвитку дітей. Мета тілесного виховання 

диктується реальними потребами кожної людини бути здоровою, сильною, 

загартованою, спритною та витривалою для повноцінного власного життя, праці, 

переборення різних труднощів, оборони рідної землі. Реалізації тілесного виховання 

сприяє організація батьками здорових умов життя дитини в родині – забезпечення 

раціонального режиму дня, організація посильної праці, активного дозвілля і 

відпочинку рухливих дитячих ігор, виховання як навичок особистої гігієни. Родинна 

педагогіка виділяє дві трупи засобів тілесного виховання дитини в родині:  

1 – природні – сонце, повітря, вода, харчування, рух і відпочинок, одяг, частота й 

охайність;  

2 – штучні (спеціальні) - гімнастика, фізкультура та спорт, гартування тіла. Система 

тілесного виховання передбачає також знання і неухильне дотримання, основ 

домашньої санітарії та особистої гігієни, застосування народної медицини, зокрема 

народної педіатрії;  
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Розумове виховання – цілеспрямований вплив батьків на розвиток розумових сил 

та мислення дітей, на вироблення культури розумової праці. Розумове виховання – 

процес тривалий та складний. Успіх його забезпечується багатьма чинниками. Провідне 

місце серед них займає живе спілкування з дітьми. Саме такий обмін думками дуже 

потрібний у спілкуванні з малими дітьми, коли вони формуються у дітей у формі 

уявлень про навколишнє життя, по-справжньому піклуються про розумове виховання 

своїх дітей ті батьки, які з ними багато говорять, чітко й у доступній формі відповідають 

на численні запитання малят, всіляко підтримують їхню природну допитливість, 

пробуджують увагу. Ніколи не треба забувати й щедро використовувати такі чудові, 

перевірені багаторічним досвідом поколінь засоби розумового виховання, як пісні, 

загадки, перекази, казки, легенди, оповідання, байки тощо. Головне призначення 

розумового виховання родинна педагогіка вбачає в тому, щоб розвивати в дітей 

цікавість, допитливість розуму й формувати на їх основі пізнавальні інтереси. Розумове 

виховання в родині передбачає також підготовку дітей до школи, допомогу їм в 

організації домашньої навчальної діяльності, залучення їх до позашкільної навчальної 

роботи. Чи не головним в розумовому вихованні є пробудження в дитини інтересу до 

знань;  

 духовно-моральне виховання передбачає формування в дитині високої духовності 

та чистої моралі і включає в себе формування внутрішнього психічного розвитку 

дитини – свідомості, почуттів, волі, поведінки. В основі традиційної системи духовно-

морального виховання дітей в сім’ї лежить антитеза: добро-зло, правда-брехня, 

милосердя-жорстокість, честь-ганьба, щедрість-скупість, любов-ненависть, мужність-

боягуство, радість-горе тощо. Правильне формують моральну свідомість ті батьки, які 

дбають, щоб їхні діти знали народну етику, тобто узвичаєні серед нашого народу норми 

поведінки, моральні заповіді, релігійні заповіді, мовленнєвий етикет.  

Морально-духовне виховання в родині здійснюється через формування 

загальнолюдських та національних вартостей: виховання в дитини гуманізму 

милосердя, доброзичливості, правдивості, чесності, високої культури поведінки; через 

засвоєння народної моралі, в основі якої лежать народно-педагогічні традиції народно-

родинного виховання: вшанування новонародженої дитини, її батьків, бабусів, 

хрещених батьків, святкування в сім’ї, родинних свят, вшанування пам'яті загиблих чи 
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померлих родичів, відзначення календарних та обрядових свят тощо. Традиційна 

українська родинна педагогіка об’єднує у системі духовно-морального розвиту 

особистості також релігійне виховання, побудоване на основі віри в Бога і сповідування 

християнської моралі;  

 трудове виховання передбачає використання в родині трудових традицій 

українського народу через залучення дітей до посильної праці, визначення обов’язків 

дитини в сім’ї: самообслуговування, догляд за молодшими дітьми, приготування 

простих страв, виховання уміння накрити на стіл, допомога батькам до свят, спільна 

праця дітей і батьків, робота в домі, на городі тощо.  

 естетичне виховання передбачає формування в дітей естетичних смаків та 

почуттів черев екскурсію в природу, саджання дерев, догляд зa квітами, спільний 

перегляд телепередач, відвідування родиною музеїв, розвиток дитячої фантазії та 

творчості, залучення до народно-обрядового мистецтва, художньої самодіяльності, 

організація і проведення з дітьми всіх традиційних родинних свят;  

 моральна підготовка дітей та молоді до подружнього життя в поєднані із статевим 

виховання. Народна мудрість вчить, що моральна підготовка, молоді до родинного 

життя найкраща така, що протікає в контексті повсякденного життя самої сім’ї, шляхом 

безпосереднього прикладу батьків, їх взаємин. Готовити до сімейного життя-значить 

допомагати підростаючій особистості усвідомити, що люди створені одне для одного. 

Це ще принципове значення, особливо для підліткового десяти-дванадцятирічного віку, 

коли в хлопців і дівчат починає проявлятися усвідомлений інтерес до протилежної статі. 

Дошлюбна підготовка в українському родинознавстві зводиться до створення міцної, 

здорової, щасливої сім’ї, що не знає чвар і розбрату, а тим більше розлучень. На думку 

академіка Стельмаховича, якщо в домі панує висока моральна атмосфера, то і відпадає 

потреба в якомусь спеціальному статевому вихованні. Бо непорушною основою 

воркування правильних стосунків між статями виступає добре поставлене моральне 

виховання дітей у дітей. На його ж думку, не сторонній лікар-сексолог, а рідний батько 

повинен передати синові, а мати – дочці знання про особливості чоловічого і жіночого 

організму, їх гармонії в сімейному, саме в сімейному житті. Статева близькість у 

взаємному коханні і в рамках сім’ї, шлюб чоловіка та жінки в ім’я спільного щастя, 



94 

 

радості мати дітей і виховувати їх посилюють прагнення мати сім’ю, відкидають 

"статеву несумісність", пронизують подружнє життя духом життєвого оптимізму, 

утверджують переконаність в тому, що справжню радість і щастя людини, насолоду 

статевим життям можна знайти лише у сім’ї.  

Зміст завдання та мета родинного виховання реалізуються в органічній єдності 

під дією відповідних педагогічних факторів. Хто ці фактори? Хто належить до 

провідних вихователів дитини?  

Пріоритет родинного виховання, порівняно з усіма іншими ланками виховання, 

незаперечний. Суть його полягає в тому, що сім’я першою бере під свою опіку дитину 

в моменту її народження, в ранньому дитинстві, у час її найбільшої безпомічності, у віці 

найінтенсивнішого вихованні її характеру, і не полишає своєї уваги й тоді, коли вона 

стане дорослою людиною. Відвідуючи дитячий садок, а потім навчаючись у школі, 

дитина все одно більшість свого часу проводить в сім’ї, не перестає вона бути її членом 

і після закінчення школи. Отже, родина належить до перших і найвпливовіших 

вихователів особистості, особливо якщо сім’я повна, тобто з дітьми, яких, разом 

живучи, виховують батько і мати.  

Одну а головних ролей у становленні дитини як особистості відіграє рідне 

материнське слово. Дитина почуває себе щасливою, коли росте в колі своїх сестер та 

батьків, вбирає ласку дідусів і бабусь, доброзичливу увагу родичів, свояків, сусідів. На 

допомогу батькам у вихованні дітей нерідко приходять в сім’ю няні. А в прикрих 

випадках, у разі втрати батьків, їх місце займають опікун, вітчим, мачуха, названі 

батьки. Ефективно виживають на розум, серце, тіло і душу дитини навколишня природа 

та домашній побут, держава, церква. Кожен з цих вихователів діб по-своєму і заслуговує 

пильної уваги, але найбільшої уваги заслуговують батьки, адже саме вони становлять 

основне ядро виховного впливу на дітей у сім’ї. З цього привожу В.О.Сухомлинський 

писав: "Виховує, звичайно, сім’я в цілому - її загальний дух, культура людських 

стосунків. Але хто творить цей дух, цю культуру? Звичайно ж, батьки. Без батьківської 

мудрості немає виховної сили сім’ї. Батьківська мудрість стає духовним надбанням 

дітей; сімейні стосунки, побудовані на громадському обов’язку, відповідальності, 

мудрій любові й вимогливій мудрості батька і матері, самі стають величезною 

виховуючою силою. Але ця сила не від батьків, у них - її коріння і джерело".  
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4. Родинні виховні заходи як форми виховання педагогічної культури батьків.  

Сучасна педагогічна наука виходіть з положення про те, що виховання дитини – 

це не лише цілеспрямоване і планомірне планування її світогляду, переконань і 

почуттів, волі і характеру, потреб і здібностей, а й адаптація до соціального середовища, 

її соціалізація. Важливим чинником названого процесу має стати родинна педагогіка, 

яка еволюційним шляхом виробила оригінальні норми і методи впливу на підростаючу 

особистість. Уся суть родинної педагогіки спрямована на підготовку дітей до 

самостійного життя. їхню адаптацію до природного і суспільного довкілля. Родинно-

національні та соціально-побутові традиції забезпечують зв’язок поколінь, засвоєння і 

збереження скарбів українського народу, впливають на розвиток і соціальну 

спрямованість дитини в сім’ї та соціальному середовищі. Саме тому особливо 

актуальним є єдність родинно-шкільного виховання на базі відродження традицій 

української етнопедагогіки та досягнень вітчизняної та світової педагогіки і 

формування на цій основі педагогічної культури батьків як першовихователів.  

З цього приводу К.Д.Ушинський зазначав: "Мистецтво виховання має ту 

особливість, що майже всім вона здається справою знайомою й зрозумілою, а декому 

навіть справою легкою і тим зрозумілішим і легше здається воно, чим менше людина з 

нам обізнана теоретично чи практично. Майже всі визнають, що виховання вимагає 

терпіння; дехто вважав, що для цього потрібні вроджена здібність і вміння, тобто 

навичка, але дуже мало хто прийшов до переконання, що, окрім терпіння, вродженої 

здібності та навички потрібні ще й спеціальні знання". Продовжуючи Ушинського, 

відомий вітчизняний педагог В.Сухомлинський писав: "Батьківська педагогіка – це на 

мій погляд, педагогічна освіта батьків і матерів, освіта тих, кому завтра бути батьками 

і матерями".  

За висновком В.Сухомлинського, в наші дні немає важливішого у сфері 

виховання завдання, ніж навчити батька та матір виховувати своїх дітей, прищепити їм 

високу педагогічну культуру. "Без турбот про педагогічну культуру батьків, - писав він, 

- неможливо розв’язати жодного завдання, що стосується навчання та виховання. 

Батьківська педагогіка, тобто елементарне коло знань матері та батька про те, як істота, 

що народилася від людини, стає людиною – це фундамент, основа всієї педагогічної 

теорії та практики". I закликав, звертаючись до вчителів: "Вчіть батьків мистецтва 
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виховання як найблагороднішої, найлюдянішої, найвищої творчості, як виконання 

високого громадського обов’язку". З цією метою педагогу доцільно урізноманітнювати 

форми, засоби і методи співпраці з родинами учнів для підвищення рівня педагогічної 

культури батьків, враховуючи їх загальний розвиток, різноманітні інтереси тощо.  

Однією Із форі виховання педагогічної культури батьків є організація вчителем 

родинних виховних заходів. Саме родинні виховні заходи дають змогу активізувати 

батьків, з пасивних спостерігачів перетворити їх в учасників організації навчально-

виховного процесу власних дітей; пізнавати інтереси і вподобання кожної сім’ї, 

організовувати спільне дозвілля батьків ф дітей, забезпечувати спадкоємність поколінь, 

відроджувати звичаї і традиції нашого народу.  

 

Лекція № 7 

Тема. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШКОЛИ І СІМ’Ї 

Мета. Ознайомити студентів із поняттям "сім’я" в сучасній науці; охарактеризувати 

зміст виховання в сім’ї та методи виховання в сім’ї; виховувати толерантність, культуру 

міжособистісних стосунків; розвивати уміння вчитися, робити висновки.  

Ключові слова: сім’я, взаємостосунки в сім’ї, стилі виховання в сім’ї, основні групи в 

сім’ї, методи виховання в сім’ї. 

План 

1. Сім’я як педагогічна проблема. 

2. Основні групи сімей. 

3. Зміст виховання в сім’ї. 

4. Методи виховання в сім’ї. 
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Зміст лекції 

1. Сім’я як педагогічна проблема. 

Процес формування і розвиток особистості починається з моменту народження 

дитини. Тому особливо велике значення сім'ї, яка є одночасно і середовищем для 

дитини, і першим вихователем, і виконує функції відтворення населення, передачі 

духовного багатства, культурних традицій народу, сім'ї. Сім'я багато в чому передбачає 

те, якою стане людина в майбутньому. Саме сім'я закладає фундамент розвитку нахилів, 

здібностей дитини, формування її моральних якостей, здоров'я і та ін. Саме через сім'ю 

дитина опосереднює норми людських стосунків, засвоює моральні відносини. 

Отже, сім'я виконує функцію соціалізації дитини, яка відбувається як у результаті 

об'єктивного впливу того середовища, в якому вона живе (характер і умови життя сім'ї, 

професійної діяльності батьків, кола їхніх інтересів; відношення між членами сім'ї, сім'ї 

і школи та ін.), так і виховання, яке здійснює сім'я. 

За даними багатьох дослідників, виховний вплив різних факторів на розвиток 

особистості розподіляється в такій послідовності: сім'я, школа, засоби масової 

інформації; суспільні організації, трудові колективи, товариші, друзі; література та 

мистецтво1. 

Є всі підстави говорити про прямий взаємозв'язок сім'ї і особистісних якостей 

дитини. Згідно з даними дослідників проблеми, атмосфера в сім'ї складається з двох 

типів факторів: перший – ставлення батьків до дітей, їх особистісних якостей, стосунків 

між собою та ін. Другий тип – матеріальне положення сім'ї, житлові умови, структура 

сім'ї. Звичайно, фактори другого типу не є вирішальними, але вони теж впливають на 

формування особистості дитини. 

Так, шкільна успішність дітей, за даними соціологів, багато в чому визначається 

освітою батьків (доля учнів з високою успішністю втричі більша в сім'ях батьків, які 

мають вищу освіту). При цьому вплив освітнього рівня батьків сильніше виявляється на 
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успішності хлопців, ніж дівчат). Важливе місце відіграє і конкретний вид праці батьків. 

Якщо, наприклад, батько і мати є працівниками розумової праці з вищою освітою, то 

краще вчаться діти батьків, зайнятих у закладах науки, культури, освіти, охорони 

здоров'я, і слабкіше – батьків, зайнятих у промисловості, на транспорті, в управлінні, 

сфері обслуговування. 

Вища успішність і в сім'ях, де виховується дитина батьком і матір'ю. Такі наслідки 

пов'язані перш за все з кращою організацією побуту, уважнішим і мудрішим ставленням 

до виховання дітей. 

Цікаві в цьому плані дослідження, представлені К.Н. Волковим. 

Вченими було проведено експеримент. Групу 6–7-річних дошкільнят разом із 

матерями запросили для співбесіди. Їх залишили на півгодини в експериментальній 

кімнаті, яка заповнена різними цікавими речами: машинами, книгами, картинами. 

Експериментатор вийшов з кімнати, заявивши, що йому потрібно дещо підготувати 

для бесіди з дітьми і що діти і батьки можуть поводити себе вільно. Після цього за 

батьками і дітьми непомітно для них проводилось спостереження. 

Батьки тримали себе по-різному. Одні починали разом з дитиною роздивлятись 

книжки, прилади, незнайомі предмети, обговорювали ці предмети, визначали їх 

призначення, якості. Інші лише роздивлялися все, що було в кімнаті. Треті півгодини 

сиділи і чекали –і  більше нічого. 

Наступна перевірка показала, що пізнавальна активність дітей майже повністю 

відповідала поведінці їх батьків. Діти цікавих були також цікавими. 

Вчені на основі досліджень називають такі фактори, які впливають на навчальну 

діяльність дітей: 

 ставлення батьків до праці, до школи; 

 єдність вимог у сім'ї; 

 характер стосунків батьків і дітей; 

 гармонійність сімейного життя. 

2. Основні групи сімей. 

Сімейні неприємності викликають у дитини невпевненість, сором'язливість, 

почуття неповноцінності, що відбивається на її успішності і поведінці в школі. 
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Позитивне середовище позитивно і слушно впливає на дитину: вона активна, 

ініціативна, вчиться з інтересом, дружелюбна, готова допомагати іншим, з радістю 

виконує бажання батьків і вихователів. 

Істотний вплив спричиняє сім'я і на вибір професії. Так, за даними соціологів, 

серед дітей робітників і службовців-нефахівців 57 % зайняті фізичною працею, – а в 

групі, де батьки є фахівцями вищої кваліфікації, 26 % молоді є робітниками. Сім'я 

впливає і на вибір сфери діяльності. Якщо усі члени сім'ї зайняті у машино-будівництві, 

то 50 % молоді працює теж там. 

Звичайно, не освіта, професія самі по собі впливають на виховання, а духовні 

цінності сім'ї, ідеали, прагнення. Вони і визначають потреби дітей. 

При багатоманітності сімей умовно їх можна поділити на кілька груп, які по-

різному впливають на розвиток і формування дитини: 

1. Сім'ї, в яких дружні стосунки між батьками і дітьми. Батьки знають, чим 

цікавляться їх діти, що їх турбує. Поважають їх переживання, намагаються тактовно 

допомагати. Це найбільш сприятлива сім'я для дитини. Діти в таких сім'ях, як правило, 

ініціативні, незалежні, дружелюбні. 

2. Сім'ї, в яких доброзичливі стосунки. Батьки впливають на інтереси, потреби 

дітей, але існує певна дистанція між ними. Діти здебільшого, ввічливі, дружелюбні, але 

дещо сковані у поведінці, менше незалежні. 

3. Батьки багато уваги приділяють матеріальному благополуччю дітей, 

результатам успішності. Головна мета виховання – дитина повинна вступити до вищого 

навчального закладу і вдягатись не гірше за інших. Духовний світ дітей у таких сім'ях 

схований від батьків. 

4. Сім'ї, в яких мають місце непедагогічні дії батьків: неповага до дитини, 

стеження, недовіра, тілесні покарання. Діти в таких сім'ях частіше недружелюбно 

ставляться до батьків, важко спілкуються з ровесниками. 

5. Неупорядковані сім'ї, в яких батьки конфліктують, часто бувають п'янки, 

погрози один одному та дітям, проявляється жорстокість. Вплив таких сімей 

негативний. У 30 % випадків це веде до антисуспільних вчинків. 

У цих сім'ях різний стиль стосунків між батьками і їх дітьми: авторитарний, 

ліберальний, демократичний. 
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Авторитарний стиль характеризується суворістю по відношенню до дітей, 

погрозливим тоном, вимогою безвідмовного підпорядкування. Це викликає у дітей 

віддалення від батьків, почуття страху, незахищеності. Тому авторитарний стиль веде 

до внутрішнього опору дитини, яка на примушення і загрози відповідає лицемірством, 

брехнею, грубістю. Але навіть «якщо опір зломлено, – пише психолог А.В. 

Петровський, – перемога виявляється пірровою перемогою. Разом зі зломленою 

упертістю виявляються зломленими, розтоптаними цінні якості особистості: 

самостійність, відчуття власної гідності, ініціативність, віра в себе і свої можливості». 

Батьківські вимоги в цьому випадку викликають або протест і агресивність, або звичну 

апатію і пасивність. 

За ліберального стилю панує терпимість, всепрощення батьків, демонстрація 

любові до дітей. Цей надлишок любові з часом починає дратувати дітей і веде до 

формування егоїзму, недисциплінованості, безвідповідальності. 

Найкращі стосунки у дітей з батьками складаються за демократичного стиля 

відносин. Батьки, гнучко мотивуючи свої дії і вимоги, твердо досягають позитивних 

вчинків дітей, у дитини цінують не лише слухняність, а й незалежність, почуття власної 

гідності, ініціативу; прислухаються до думки дітей, аналізують їх аргументацію Стиль 

стосунків у сім'ї впливає не тільки на формування тих чи інших якостей дитини, але і 

на її місце в колективі. Так, серед лідерів 86 % школярів із сімей з демократичним і 

лише 8,4 % – із сімей із авторитарним стилем стосунків. 

За спостереженням американського вченого Урі Бронфенбреннера, на дитину 

істотний вплив має і такий факт, як першість у сім'ї. "У сім'ях, де панує мати, діти 

малоініціативні, чекають вказівок і рішень інших. Слід зазначити, що асиметрична 

структура сім'ї впливає на хлопчиків і дівчаток по-різному. У дитини формується 

самостійність і почуття відповідальності у тому випадку, якщо у сім'ї керує хтось із 

батьків тієї ж статі, що і дитина. Хлопчики більш відповідальні, якщо: за дисципліною 

в сім'ї слідкує батько, дівчата більш активні, якщо авторитет матері сильніший. 

Подальші дослідження показали, що найбільш самостійні діти обох статей 

виходять не з патріархальних або матріархальних сімей і не із сімей, де батько і мати 

рівноправні, частіше такі діти ростуть у сім'ях, де батьки активно беруть участь у 
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вихованні дитини, але ведуть себе по-різному, тобто один бере на себе підтримуючу 

функцію, інший – дисциплінарну". 

Отже, вплив сім'ї на розвиток дитини в тому, що вона формує сприйняття дітьми 

людей оточуючої дійсності, самих себе, досвід сімейного життя. Саме в сім'ї 

закладаються основи моральної, естетичної, політичної культури, визначається 

фізичний розвиток дитини, ставлення до праці, відбувається професійне 

самовизначення. 

Значне місце у формуванні духовності дитини посідає родинно-побутова 

культура, в якій найбільш повно закладені норми стосунків у сім'ї, виховання 

шанобливого ставлення до батьків, жінки-матері, дідуся, бабусі. Зміст її сприяє 

збереженню рідної мови, традицій, історії родоводу, забезпечує духовну єдність 

поколінь. 

3. Зміст виховання в сім'ї. 

Загальна мета виховання – формування всебічно розвиненої особистості – 

визначає зміст виховання і в сім'ї. Це перш за все турбота батьків про здоров'я дитини. 

Фізичне виховання включає правильну організацію режиму дитячого життя, 

заняття спортом, загартування організму тощо. 

Сім'я забезпечує розумове виховання, що передбачає турботу батьків про 

збагачення дітей знаннями, формування потреби їх набувати. Тому важливо в сім'ї: 

 розвивати пізнавальні інтереси, пізнавальну активність дітей, позитивне 

ставлення до навчання: формувати допитливість, уміння спостерігати і запитувати; 

 пробуджувати інтерес до читання, переказу художніх творів, вивчення віршів, 

пісень, загадок, таке інше; 

 знайомити дитину з тим, що стоїть за сторінками підручника; 

 спільно відвідувати музеї, театри; 

 розвивати мислення, пам'ять, мовлення, увагу; 

 виховування навички навчальної праці (треба навчати розподіляти час, вчитися 

організованості, посидючості, вміння долати труднощі, без чого немає і не може бути 

навчальної праці); 
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 виховування ретельності, тобто прагнення виконувати свою працю старанно, 

досягати кращих результатів, виявляти настирливість. Цікаві матеріали з цих питань 

можна знайти у працях Ш.О. Амонашвілі "Созидая человека" та Б.П. Нікітіна 

"Развивающие игры", в посібнику М.Г. Стельмаховича "Українська родинна 

педагогіка". Наведемо, як приклад, спогади Ш.О. Амонашвілі. 

У його сина Паата, який навчався у другому класі, день народження. В обов'язки 

Паата входило відкривати поштовий ящик і брати звідти листи, газети. В цей день 

увагу хлопчика привернув незвичайний розмальований конверт, на якому крупними 

літерами було написано: "Паату. Секретно! Секретно! Секретно! Карлсон з даху". 

Напередодні батьки ' протягом 2–3 тижнів читали Паату книжку про Карлсона. У 

листі було написано: "Я, Карлсон, хочу дружити з тобою. Як тільки знайду 

можливість, прилечу до тебе. Я ж найзанятіша людина в світі. Вчора вирішив 

поступити в перший клас... Я ж найталановитіший, найрозумніший у світі. Якщо є 

бажання перевірити, пришли найскладніші задачі, я їх одразу вирішу і пришлю. Напиши, 

яку читаєш казку. Листа поклади в такий же барвистий конверт, як мій. Зверху 

напиши адресу «На дах. Карлсону. Секретно! ". 

Листи Карлсона, звичайно, писав батько Паата. Завдання, які вимагали певних 

розумових дій, сприяли розвитку допитливості, творчості, відповідальності. Ось 

приклади таких завдань від Карлсона: "Я придумав найскладніший ребус у світі. 

Розгадай його. Термін 2 дні. А ти можеш придумати ще складніший ребус для мене? ". 

"Я дуже зайнятий. Виріши цю задачу за мене і вишли завтра зранку". 

"Я не знаю значення слів, що підкреслено червоним фломастером. Знайти їх 

пояснення в словнику. (Додається вирізка з газети) ". 

"Останнім часом мені щось не спиться ночами. Напиши мені казку... " 

"Раджу тобі прочитати за два тижні "Вінні Пух і все, все, все". Хто закінчить 

першим, хай напише листа із своїми враженнями одразу ж". 

А Паат у листах писав: 

"У твоєму творі я знайшов 25 орфографічних помилок (Далі дає правильно 

написані 25 слів) ". 

"Мені подобається твій прийом розв'язання складних прикладів. Він запобігає 

моїх помилок. Навчи ще таким прийомам". 
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"Дякую за квитки в цирк. Було дуже цікаво. (І далі йде розповідь про свої 

враження) ". 

"Ось тобі матеріал для твоєї доповіді про бджіл. Яке в них дивовижне життя! 

Все це я виписав із дитячої енциклопедії". 

Основи моральної культури дитина засвоює у сім'ї, спостерігаючи за стосунками 

між членами сім'ї. Дуже важливо виховувати в сім'ї культуру поведінки, що вимагає 

засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, норм взаємин між 

людьми, для чого-потрібно прищеплення навичок поведінки: турбуватися про членів 

сім'ї, розуміти їх стан, уміти зберігати свій час та час інших; поважно ставитися до 

оточуючих людей, виявляти доброту, чесність, сердечність, скромність, сміливість 

тощо. Одне з центральних питань морального виховання – формування розумних 

потреб у дітей, бо внутрішні регулятори – совість, обов'язок, гідність – у окремих дітей 

розвинені недостатньо, що знаходить відбиття в посиленні споживацьких спрямувань. 

Зайва батьківська турбота, звільнення дітей від постійних обов'язків у сім'ї, відмова від 

надання допомоги дорослим і малим – все це є основою для формування утриманства, 

моральної глухоти, егоїзму. "Перш ніж говорити про благо задоволення потреб, треба 

вирішити, які потреби складають благо", – зазначав Л.М. Толстой. 

Формування моральності людини нерозривне з організацією праці в сім'ї. Л.М. 

Толстой виходив з того, що нічого так не спотворює людину морально, духовно, як 

недіяльне, паразитичне існування, життя за "чужий рахунок". 

Щоб виховати у дитини повагу до праці, людей праці, звичку працювати, 

необхідні: спільна з батьками праця, постійні доручення, які мають важливе значення 

для членів сім'ї (купівля молока, хліба, прибирання). Але трудові завдання повинні бути 

посильні для дітей і за ступенем складності, і за їх тривалістю. Дитина повинна знати 

корисність роботи, яку виконує. Організація праці повинна сприяти розвитку творчої 

ініціативи, інтересів дитини. 

Життя вимагає і економічного виховання в сім'ї. Основи його закладені в працях 

А.С. Макаренка (Див.: Лекции о воспитании детей. Лекция "Семейное хозяйство"). 

Естетичне виховання у сім'ї сприяє формуванню у дітей здібностей повноцінно 

сприймати, глибоко відчувати і розуміти пре красне в природі, вчинках людей, у побуті, 

мистецтві, що можна здійснити в процесі читання літератури, відвідування театрів, 



104 

 

музеїв, організації знайомства з мистецтвом, розвитку творчості у дітей. Сутність 

зазначених питань А.С. Макаренко розкриває в своїх творах (А.С. Макаренко "Лекции 

о воспитании детей", "Лекция – "Воспитание культурных навыков"). Усі вказані 

сторони виховання забезпечують всебічний розвиток особистості. 

4. Методи виховання в сім'ї. 

Під методом родинного виховання М.Г. Стельмахович розуміє «способи, за 

допомогою яких здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив батьків на 

свідомість і поведінку дітей, на формування в них благородних якостей, на збагачення 

їх необхідним життєвим досвідом». До засобів виховання М.Г.Стельмахович відносить: 

слово, фольклор, авторитет батьків, працю, навчання, навколишню природу, домашній 

побут, національні звичаї і традиції, громадську думку, духовно-моральний мікроклімат 

сім'ї, суспільний досвід, пресу, радіо, телебачення, режим дня, літературу та мистецтво, 

книги, театри, музеї та виставки, ігри та іграшки, мітинги, демонстрації, фізкультуру, 

спорт, свята, обряди, символи, атрибути, реліквії тощо. 

На відміну від методики шкільної виховної роботи засоби впливу в сім'ї мають 

свою специфіку: 

 вплив на дитину індивідуальний, враховує конкретні вчинки і дії дитини; 

 вибір методів виховання залежить від індивідуальності батьків, їх педагогічної 

підготовки, характеру, уявлень про життєві цінності загальної духовної культури, 

стилю відносин у сім'ї тощо; 

 тому переконання в одних батьків – навіювання, система доказів, прикладів, 

прагнення досягти розуміння вимог, їх виконання, у інших – загроза, крик; 

 використання різних методів виховання пов'язані з тією метою, яку ставлять 

батьки. 

Коли в сім'ї стосунки з дітьми близькі, теплі, доброзичливі, основні засоби – увага, 

заохочення. Якщо панують холодні, далекі, навіть ворожі стосунки, засоби виховання – 

суворість і покарання. Одні хочуть виховувати слухняність, тому їх дії спрямовані на 

те, щоб дитина, менше міркувала, а лише виконувала вимоги дорослих. Інші вчать своїх 

дітей думати самостійно, виявляти ініціативу. 
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Батьки у своїй практиці використовують в основному прийняті в педагогіці 

загальні методи виховання: переконання (пояснення, навіювання, порада), особистий 

приклад, заохочення (похвала, подарунки, цікава для дітей перспектива), покарання 

(позбавлення задоволень, відмова від дружби з тими, хто провинився, тілесні 

покарання), створення виховуючих ситуацій, привчання, спільна діяльність. 

При використанні цих методів батьки суб'єктивно визначають їх ефективність. 

Так, багато хто із батьків частіше за все звертається до переконань, бесід, навіювання, 

повчання і явно недооцінюють роль спільної роботи, привчання до моральних вчинків 

і використання виховних вправ. Основними методами називають саме заохочення і 

покарання. При цьому переважають покарання над заохоченнями, що часом призводить 

до загальмування дитини, викликає опір дорослим, формування заниженої самооцінки, 

а це дуже небезпечно для розпитку дитини. Заохочення активізує внутрішні сили 

дитини, допомагає розвиткові їх здібностей. 

Покарання ж "застосовується в сім'ї у тих випадках, коли дитина свідомо не 

підкоряється справедливим вимогам, порушує загальноприйняті норми та правила 

поведінки, нехтує обов'язками в сім'ї", – зазначає М.Г.Стельмахович. 

Найефективнішим методом покарання М.Г. Стельмахович вважає "моральне 

осудження, що викликає почуття сорому та розкаяння, бажання виправитися... " 

Доцільним є покарання "за логікою природних наслідків": "насмітив – прибери", 

"образив – попроси пробачення", "припустився помилки – негайно виправляй її". 

Називаючи особистий приклад як метод виховання, батьки не пов'язують його з 

привчанням, конкретною спільною діяльністю батьків та дітей. Особистий приклад 

дітей може виявитись ефективним тільки в сполученні з привчанням, іншими методами 

і прийомами. 

Метод переконання часто зводиться до моралізації, що не люблять діти і тому не 

сприймають позиції батьків. 

Все це дає підстави для того, щоб назвати вимоги до використання методів 

виховання в сім'ї: 

 чітке визначення мети виховання, завдань виховного впливу; 
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 врахування батьками ситуації, в якій здійснює ті чи інші дії дитина, знання її 

емоційного стану, індивідуальних особливостей (самостійність, темперамент, реакція 

на окремі методи тощо) для визначення методів виховання. 

"Не слід карати в пориві злості. Покарання мусить бути справедливим, а міра його 

має відповідати рівню припущеного вихованцем порушення. І вже зовсім не допустимі 

жорстокість і садизм, такі покарання, що розхитують здоров'я чи принижують людську 

гідність (рукоприкладство, залякуваним, погрози, лайка, нескінченні моралізування, 

позбавлення дитини їжі, теплого одягу, взуття, притулку), злісне відчуження тощо". 

Дотримання вимог до методів визначається позицією батьків. У журналі 

"Советская педагогика" Т.П. Деусова і О.Д. Кавашкіна подали цікавий матеріал, 

накопичений німецькими вченими. Матерям було запропоновано висловити думку з 

приводу різних виховних ситуацій: дитина сидить за столом з брудними руками; ранком 

не хоче вставати, її кілька разів треба будити; не дає молодшому свого велосипеда; 

пішла без дозволу з уроку; отримала погану оцінку, отримала хорошу оцінку тощо. 

У цих ситуаціях матері добре встигаючих школярів у 4 рази більше, ніж матері 

слабких учиш, вважають правильним використання таких прийомів, як: допомога, 

прохання, бесіда, приклад. Методи покарання: зневага, відкрите засудження, залишення 

без їжі, ізоляція, тілесні покарання – визнають правильними лише 10 % цих матерів. 

Матері слабких учнів (більше 60 %) вважають необхідним використовувати суворі 

заходи. Якщо при поганій оцінці 80 % матерів сильних учнів вважали правильним 

надавати дитині допомогу, то тільки 4,6 % матерів слабких учнів визнали це за 

необхідність. У той же час 41 % матерів слабких учнів не вважають за необхідне 

хвалити їх з приводу хорошої оцінки. Серед матерів добре встигаючих учнів не 

визнають похвалу важливим методом тільки 6,8%. 

Є багато досліджень, які доводять, що дитина, яка позбавлена батьківської уваги, 

губить самоповагу, дружні стосунки з іншими людьми, виявляє недоброзичливість до 

однолітків. 

Отже, гуманне ставлення до дитини виховується добротою і повинно стати 

головною педагогічною позицією батьків. 

 

Лекція № 8 
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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. 

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.  

Зміст лекції 

1. Форми взаємодії педагогів та батьків. 

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? "); 
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 науково-практичні конференції ("Виховання доброти, милосердя у дитини", 

"Допомога школярам у навчанні"); 

 знайомство з працями педагогів з питань виховання дітей (А.С. Ма-каренко "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 

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"). 

2. 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 
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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. 

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 
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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». 

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 поведінки, 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. 
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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 

роботою 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 

знайома, 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... ". А.С. Макаренко не тільки 

вважав необхідними знання батьками основ батьківської педагогіки, але і написав для 

них "Лекції про виховання дітей". 

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". 
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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 
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допомагає дитині спілкування з однолітками краще вчитися, поводити себе; чи швидко 

втомлюється дитина 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 та ін.; як ставиться до невдач у навчанні, успіхів; чи старанна; 

яка, на думку батьків, потрібна допомога дитині; чи слідкує за своїм зовнішнім вигля-

дом тощо. 

3. 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 

досвід, 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. 
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Зміст роботи громадських організацій з дітьми передбачає: 

 залучення дітей до праці; 

 проведення консультацій на підприємствах, конкурсів з тієї чи іншої професії; 

 допомогу "важким" дітям; 

 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. 
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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); 

 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; 
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 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 батьками та 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



117 

 

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). 

10. Організаційна єдність в сім'ї (чітке розподілення прав і обов'язків між її 

членами, взаємодія і погодженість в управлінні сімейними справами). 
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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 ВИВЧЕННЯ 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. 
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3. Метод анкетування. Дуже близький до методу бесіди. Його перевага в тому, що 

за короткий час можна зібрати 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. 

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 внутрішньо-сімейних 

взаємостосунків, ставлення до школи, суспільства); 

 етнографічний (врахування рівня загальної педагогічної та професійної культури 
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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, 

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 позакласного 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 
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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. 

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’ї. 

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. 
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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. 

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). 
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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. 



124 

 

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 

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. 
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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. 

 

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. 



126 

 

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? 

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ БАТЬКАМ 

1. Розкажіть дитині про свою сім'ю, родичів. Намалюйте разом родовідне дерево. 

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. 
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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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Частина ІІ (Теорія 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. 
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7. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк.., 2002. 

– 215с.: іл.. 

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). 
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"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. 

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. 
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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. 

 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. 
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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. 

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 

Єдність національ-

ного і загально-

людського 

 

← 

 

 

 

 

Природовідповідність 
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ного виховання 
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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, 

систематичне 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 
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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. 

Упустивши 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 

відокремлення 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 

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, адмініструванню, 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 
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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. 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. 

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 нав-чальних 

закладів. 

Література 

1. Концептуальні засади демократизації і реформування освіти в Україні. – К.: 

Школяр, 1997. – 166 с. 

2. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Украї-ні/Світ 

виховання. – 2005. – № 4 (5). – с. 7–30. 

3. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх нав-чальних 

закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. 
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4. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і 

методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богдано-ва А. М., 2009. – 226 

с.  

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Огляд сучасних концепцій виховання. 

Виховання – це головне, родове поняття педагогіки як емпіричної і теоретичної 

науки,від якої походять видові категорії: педагогічна діяльність цілісний педагогічний 

процес, освіта і навчання, саморозвиток особистості. Б.Лихачов зазначає, що головною 

категорією педагогічної науки виступає виховання. Якщо у філософії визначальною 

категорією є істина, то у педагогіці – це істина виховання, адже люди постійно беруть 

участь у безперервному потоці виховних взаємодій і впливів (Б.Лихачов. Основные 

категории педагогики/Педагогика. – 1999. – №1 – с.12). 

Існує низка суто наукових і конфесійно-обумовлених концепцій походження і 

призначення феномена виховання. З позиції генетики воно є необхідною і обов’язковою 

частиною того соціального середовища, завдяки якому виживає рід людський. Із 

соціально-культурної точки зору воно являє собою об'єктивний соціальний механізм 

передачі – сприйняття між поколіннями життєво необхідного досвіду. 

Проблема виховання досліджувалася в різних напрямках: 

 як цілеспрямований процес формування особистості (С.П.Баранов, Ільїна, 

В.І.Лозова, Г.В.Процко, З.Н.Курлянд, Н.Є.Мойсеюк, С.Гончаренко, Б.С.Кобзар); 

 виховання як фактор соціалізації особистості (В.І.Смирнов, С.О.Шевченко, 

П.Ю.Підкасістий, О.В.Матвієнко, Н.І.Приходько); 

 культурологічний аспект виховання як системи формування творчої особистості 

(І.А.Зязюн, В.І.Бондар, Л.Г.Коваль, І.Я.Бурлака, В.П.Фоменко, І.М.Шапошнікова, 

М.М.Фіцула, М.Д.Ярмаченко). 

В багатьох сучасних наукових працях, педагогічних і психологіч-них 

словниках, посібниках під вихованням розуміється: 

 цілеспрямоване створення умов для розвитку і саморозвитку людини (Гончаренко 

С.У., Петровський А.В., Ярошевський М.Я., Баранов С.П.); 
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 управління процесом розвитку (формування) особистості шляхом створення 

необхідних для цього умов (Бєлова В.В., Коваль М.В., Фіцула М.М., Ільїна Т.А.); 

 головним системо утворюючим елементом пропонується педагогічна взаємодія 

(Воробьйов Г.Г., Харламов І.Ф., Курлянд З.Н., Бех І.Д.,Кондрашова Л.В., Киричук 

О.В.). 

За останні десятиліття у теорії виховання з'явилося нове поняття «підхід до 

виховного процесу», його розуміють як виділення головного в педагогічному явищі. 

1) Системний підхід – аналіз явищ і процесів у повній системі, яка дає можливість 

упорядкувати їх і розглядати як єдине ціле, у взаємодії і зв'язку між собою (А.Т.Куракін, 

Л.І.Новакова, В.О.Павленчик, Ф.Ф.Корольов, В.А.Караковський, Н.Є.Щуркова, 

В.Деменчук). 

2) Структурний підхід – розгляд явищ, що входять в ту чи іншу систему як ієрархія 

структурних компонентів вертикально-горизонтального розта-шування зв'язків між 

ними (В.С.Ільїн, М.Добрускін, В.Г.Соловйов). 

3) Комплексний підхід – різновид системного і структурного підходів, але 

відрізняється від них тим, що об'єднує (комплектує) різнорідні фактори, які мають 

значення для виховання: 

 а) єдність цілей і напрямів виховного впливу;  

б) врахування у вихованні техніко-економічних, організаційних, ідеолог-гічних і 

соціальних факторів суспільного життя, які впливають на виховання;  

в) поліпшення планування і координації всіх ланок, що займаються вихованням; 

 г) охоплення виховним впливом усього населення, включаючи батьків;  

д) включення виховного впливу в соціальну практику;  

е) постійна перевірка виховних зусиль та їх ефективності (С.П.Баранов, Рувинський, 

Щукіна, Ільїна). 

4) Діяльнісний підхід до виховання – висування діяльності як головного фактора 

єдності свідомості, поведінки і ставлення до праці, коли учнем здійснюється певна 

система видів діяльності (навчальна, суспільно-трудова, ігрова, естетична, спортивна, 

індивідуально-спрямована, ціннісно-орієнтацій-на) (Петрова В.І., І.Ф.Харламов, 

А.В.Шпона, В.С.Ільїн). 
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5) Творчий підхід – умова, фактор успіху в спільній діяльності педагогів і учнів, де 

на перший план висувається учнівська творчість як результативний компонент їх 

навчання творчості з боку педагогів, творчий підхід розглядається як специфічна частка 

діяльнісного підходу. Педагогічна творчість є запорукою успішного розвитку, 

здійснення на високому рівні навчально-виховного процесу (Кичук, Сисоєва, Капська). 

6) Диференційний підхід – поділ учнів у процесі навчання і виховання на 

мікрогрупи за однорідними критеріями: навчально-діяльнисними (успіш-ність, 

сумлінність), поведінковими (зразковою, незадовільною), соціальними умовами 

(матеріальна забезпеченість, наявність сімейних умов для виховання), іншими, 

локальнішими ознаками для проведення дослідно-експериментальної роботи 

(А.М.Шешуріна, В.С.Шахненко). 

7) Індивідуальний підхід – урахування в процесі виховання особливос-тей кожного 

учня на основі його психолого-педагогічного вивчення, прогнозування його розвитку і 

здійснення певної виховної програми (В.М.Галузинський, О.М.Пєхота). 

8) Суб'єктно-об'єктний підхід – розгляд виховного процесу, як і навчаль-ного, 

крізь поділ його учасників на активнодіючі суб'єкти (педагоги, активісти) і об'єкти 

(учні) з тим, щоб у процесі виховання останні активізувались і, займаючись 

самовихованням, стали суб'єктами впливу на себе (В.М.Галузинський, М.Б.Євтух). 

Таким чином, підходи, що мають основне значення в теоретичних дослідженнях, 

переходячи в практику роботи шкіл, учителів, набувають додаткового значення, 

зумовлюють винайдення нових форм і засобів. Наприклад, теорія комплексного підходу 

спонукала деяких педагогів створити виховні комплекси для роботи з учнями за місцем 

їх проживання, а 

системний підхід до роботи з учнями призвів до виникнення нової галузі – педагогіки 

середовища і т.д. 

Варто зазначити, що наведені вище підходи до виховного процесу не 

залишаються єдиними і вичерпаними. Останнім часом з'явилися нові концептуальні 

підходи до виховання, кожний з яких претендує на дієвість і підтримку теоретиків і 

практиків. 

У посібнику Савченко О.Я. "Виховний потенціал початкової освіти" 2009 року 

подано аналіз сучасних концепцій виховання, створених в останні десятиліття. 
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Так, академік зазначає, що у "Концепції виховання підростаючих поколінь 

суверенної України", розробленій О.В. Киричуком 1990 р., мета і сутність виховання 

визначались принципово по-новому, а саме: виховання – це саморозвивальна відкрита 

система, яка має полісуб'єктний характер. 

Суть "Концепції виховання творчої особистості" (В.О.Моляко) полягає у 

визначенні цінності виховання, невід'ємною складовою якого є систематичне 

розв'язання учнями творчих завдань у естетично збагаченому середовищі. Узгоджена з 

віком творча діяльність школярів мала б сприяти підвищенню мотивації до праці, 

розвиткові інтелекту, максимальному розкриттю здібностей. 

Упродовж 1995-1996 років в Україні було напрацьовано низку інших концепцій: 

"Конценція: шляхи демократизації навчального процесу в загальноосвітніх закладах 

України" (А.Алексюк); "Шляхи демократизації управління освітою в Україні: історичні 

набутки, сучасний стан, перспективи поглиблення" (В.Майборода); "Шляхи 

демократизації педагогічної науки України" (М.Стельмахович); "Концептуальні основи 

соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні" (Л.Коваль, І.Звєрєва). 

У середині 90-х рр. ХХ ст. склалась, на погляд Савченко О.Я., достатня 

теоретична база для створення Концепції національної системи виховання (1996), яка 

була розроблена під егідою МОН України (наук. керівник В.Андрущенко). У ній 

виховання визначалось як науково обґрунтований, належним чином організований 

процес, що відображає духовний пошук народу, прогрес збереження і збагачення 

національної культури. Головною метою виховання є набуття соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування в молоді  незалежно від національної 

приналежності , особистих рис громадянина Української держави, розвиненої 

духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

Учені АПН України оприлюднила у 2002 р. "Концепцію громадянського 

виховання особистості в умовах  розвитку української державності" (наук. Керівники 

О.В.Сухомлинський і М.Й.Боришевський). Важливим доробком стала розроблена 

науковцями Інституту проблем виховання АНП України "Концепція і Програма 

національного виховання" 2003 р. (наук. Керівник І.Д. Бех). 
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    У ХХІ ст. стрімко зростає увага вчених і педагогів-практиків до проблеми 

духовності  у виховному процесі, що значною мірою віддзеркалює суспільний і 

загальнонауковий інтерес. У "Концептуальних засадах формування духовності 

особистості на основі християнських моральних цінностей" (2002р.) 

В.О.Сухомлинський зазначає, що духовність – це складний психологічний феномен 

самоусвідомлення особистості, внутрішнє сприйняття, привласнення нею сфери 

культури, олюднення, вростання в неї і розуміння як власного надбання. Метою 

формування духовності авторка  визначає виховання в дітей та молоді високих 

інтелектуально-моральних інтересів і запитів, ціннісних поглядів, орієнтацій та 

переконань; створення умов, які б сприяли розвитку моральної активності дитини, 

формуванню моральної спрямованості її психічної діяльності, моральних устремлінь, 

поглядів, думок. 

У 2011р. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів". Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної 

моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як 

орієнтованої для проектування виховних систем у загальноосвітніх навчальних 

закладах України. 

Основні орієнтири виховання розраховані на весь період виховної діяльності з 

учнями окремого класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-

педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів). 

Змістове наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування 

цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і 

здоров'я, праці та мистецтва. Після кожної змістової лінії подаються характеристики 

вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії і вимоги до 

виховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано орієнтовні 

форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з 

урахуванням інтересів, потреб, запитів класних керівників, батьків та дітей. 

Виховання учнів реалізується у процесі організації: 

 навчально-виховної діяльності; 

 позаурочної та позакласної діяльності; 
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 позашкільної освіти; 

 роботи органів учнівського самоврядування; 

 взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами. 

У ІІ розділі "Основних орієнтирів виховання" зазначено, що основою сучасного 

виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією виховання 

стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і 

природного довкілля  та самої себе. Набирає сили тенденція гармонійного поєднання 

інтересів учасників виховного процесу: Вихованця, котрий прагне до вільного 

саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого 

спрямовуються на всебічний розвиток особистості, держави, зацікавленої у тому, щоб 

діти зростали громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у 

цивілізованому світі. 

Сучасному вихованню має бути властива випереджувальна роль у 

демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом розвитку духовної 

культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних 

якостей – совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, 

творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей 

та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві. 

У ІІІ розділі документа визначено мету, чинники, проектно-технологічний підхід, 

структура моделі, принципи та зміст виховання. ІV розділ присвячено висвітленню 

вікових особливостей учнів. 

V розділ розкриває зміст виховної діяльності, який подається за 

напрямками: 

1) Ціннісне ставлення до себе. 

2) Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3) Ціннісне ставлення до праці. 

4) Ціннісне ставлення до природи. 

5) Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

6) Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 
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У додатку до "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів" запропоновано інформацію щодо проведення математичних 

екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів "вихідного дня", виїзних форм навчання 

у школах та позашкільних навчальних закладів України; перелік комплексних 

навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю (з 

відвідуванням визначних історичних, краєзнавчих, географічних, етнографічних 

об'єктів). Запропоновано «Календар свят», перелік онлайн-ресурсів, рекомендованих 

для дітей, рекомендована література. 

 

 

Лекція № 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. 

Література 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 

К. : Видавничий центр "Академія", 2003.-576с. 

2. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія", 2000.-544с.  

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.  
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність молодших школярів. 

Молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. В сучасній періодизації 

психічного розвитку охоплюється період від 6-7 до 9-11 років. 

У цьому віці відбувається зміна способу і стилю життя: нові вимоги, нова 

соціальна  роль учня, принципово новий вид діяльності – учбова діяльність. З 

фізіологічної точки зору – це період фізичного зростання, коли діти швидко тягнуться 

вгору, спостерігається дисгармонія у фізичному розвитку. Виявляються підвищена 

втомлюваність, занепокоєння, підвищена потреба в рухах. 

Соціальна ситуація у молодшому шкільному віці: 

1) Учбова діяльність стає провідною діяльністю. 

2) Завершується перехід від наочно - образного до словесно - логічного мислення. 

3) Відбувається зміна режиму дня. 

4) Змінюється система взаємостосунків дитини з оточуючими людьми. 

Провідна діяльність в молодшому шкільному віці – навчальна діяльність. Її 

характеристики: результативність, обов’язковість, довільність. 

Основи навчальної діяльності закладаються саме в перші роки навчання. 

Навчальна діяльність повинна, з одного боку, будуватися з урахуванням вікових 

можливостей дітей, а з іншого - повинна забезпечити їх необхідною сумою знань для 

подальшого розвитку. 

У результаті навчальної діяльності виникають психічні новоутворення: 

довільність психічних процесів, рефлексія (особистісна, інтелектуальна), внутрішній 

план дій (планування в умі, уміння аналізувати). 

Мовлення. Збільшується словниковий запас до 7 тис. слів, легко оволодіває 

звуковим  аналізом слова. Потреба у спілкуванні молодших школярів визначає розвиток 

мовлення . У письмовому мовленні розрізняє правильність орфографічну, граматичну, 

морфологічну та пунктуаційну. 

Мислення в молодшому шкільному віці стає домінуючою функцією, 

завершується перехід від наочно-образного до словесно-логічного мислення. До кінця 

молодшого шкільного віку виявляються індивідуальні відмінності у мисленні ( 

теоретики, мислителі, художники). 
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Пам'ять розвивається у двох  напрямках – довільності і усвідом-люваності. 

Активно формується довільне запам’ятовування. 

Увага. Діти здібні  концентрувати увагу, та у них ще переважає мимовільна увага. 

Утримання уваги можливе завдяки вольовим зусиллям і високій мотивації. 

Уява. В першому класі уява спирається на конкретні предмети, та з віком на 

перше місце виступає слово, яке забезпечує простір для фантазії.  

7-8 років – сензитивний період для засвоєння моральних норм (дитина психологічно 

готова до розуміння смисла норм і правил). 

Інтенсивно розвивається самосвідомість. Велике значення має місце, яке займає 

дитина в сім'ї. 

2. Психологічні умови розвитку молодших школярів. 

Надзвичайно важливою умовою ефективності виховної роботи є врахування 

вікових особливостей вихованців. У молодшому шкільному віці відбуваються істоті 

зміни у психіці дитини і виникають такі новоутворення. 

 Довільність — уміння свідомо висувати мету дії, шукати і знаходити засоби її 

досягнення, долаючи труднощі і перешкоди. 

 Внутрішній план дії — здатність обирати і співставляти варіанти дії, планувати їх 

порядок і засоби реалізації. 

 Рефлексія — вміння начебто збоку розглядати і оцінювати власні думки і дії. 

Значного   розвитку   зазнають   пізнавальні   процеси   молодших школярів. 

Посилюється питома вага словесно-логічного запам'ятовування в порівнянні з 

наочно-образним. Зміцнюється увага, хоча у перших — других класах вона ще 

недостатньо стійка, у багатьох учнів її вистачає тільки на 30-35 хвилин уроку. 

Удосконалюється відтворююча уява, так необхідна у навчальній діяльності. 

Найбільший шлях розвитку проходить мислення дітей. Відбувається поступовий 

перехід від наочно-образного до абстрактного мислення. Третьокласники вже здатні до 

досить складних удосконалень, прийомів класифікації предметів, обґрунтованого 

доведення, дедуктивних умовиводів. 

Молодші школярі здебільшого відзначаються допитливістю і широкими, хоч і 

нестійкими інтересами, їх цікавлять явища природи, факти з різних галузей знань. Вони 
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з повагою ставляться до всіх шкільних предметів, намагаються виконувати всі завдання 

(наприклад, вести щоденник спостереження за погодою), проте відзначають «головні» 

предмети: математику, мову — і не люблять, коли їх тільки розважають. Важливість 

навчання і всього, що відбувається в школі, не викликає у молодших учнів сумніву. 

Розглянемо основні особистісні зміни у молодших школярів. У цьому віці 

відбувається засвоєння моральних норм і правил поведінки. Моральні ідеї, які 

висловлює вчитель: доброти, чесності, співчутливості до людей, допомоги літнім 

людям, позитивно сприймаються учнями і викликають у них бажання поводитися 

відповідним чином (але від бажання до вчинку ще чимала відстань). Громадські 

доручення приваблюють молодших школярів, і вони охоче за них беруться, але, якщо 

доручення постійно не контролюються, учням не вистачає самодисципліни, аби 

продовжити їх виконання. 

Прагнення до самоствердження ще не займає в мотивації поведінки молодших 

школярів такого місця, як у середніх і старших класах, але саме в цьому віці формуються 

звичні внутрігрупові ролі, впевненість чи невпевненість у собі, почуття власної 

цінності, тобто те, що буде визначати їхнє майбутнє самоствердження. 

Характер ще тільки формується, його риси відзначаються суперечливістю та 

нестійкістю. Позитивні вікові риси: співчутливість, допитливість, безпосередність, 

довірливість. Відбувається розвиток почуття обов'язку, коли мотив обов'язку переважає 

мотив задоволення. Характерною є наслідуваність, яку педагогам треба правильно 

використовувати. 

Дуже виразно постає темперамент, який з віком більшою мірою маскується 

звичними формами поведінки. Дуже помітна імпульсивність — схильність діяти під 

впливом безпосередніх імпульсів та спонукань без достатнього обміркування. 

Досить типовою є загальна недостатність волі, її твердості, тривалості вольових 

зусиль. Проявом неповноцінності волі постає також примхливість та впертість, що 

формуються у хибних умовах виховання. 

Ставлення дітей один до одного та їхня самооцінка значною мірою визначається 

педагогом. Учні 1 і частково 2 класу ретельно слідкують за виконанням вимог вчителя 

своїми товаришами і у випадках невиконання скаржаться учителю, при цьому один на 

одного не ображаються. В 3 класі вони починають обговорювати вчинки між собою і 
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прислухатися до громадської думки. Скарги починають розцінюватися як набріхування. 

Формується "товариський кодекс", прагнення будь що приховувати провини товаришів. 

Це свідчить про те, що в цьому віці діти не тільки засвоюють моральні вимоги учителя, 

але й починають створювати власні норми поведінки, причому вимоги товаришів часом 

мають більший вплив. Молодші учні люблять спілкуватися один з одним і разом 

проводити час, проте їхнє товаришування здебільшого ще не має міцного і 

особистісного характеру. Товариш найчастіше приваблює їх як партнер по іграх. 

У порівнянні з пізнішим, підлітковим віком особистісна сфера молодшого 

школяра відзначається відносною цілісністю і гармонійністю. Протиріччя між 

педагогічними вимогами і власною поведінкою ще не викликають у нього небажаного 

психологічного захисту: негативізму, скептицизму, недовіри до дорослих тощо. Діти 

можуть ображатися на критику з боку учителя, виявляти сполохливість і впертість, але 

це не руйнує їхньої віри у мудрість педагога та його авторитет. 

У цілому молодші школярі відзначаються позитивною спрямованістю інтересів і 

настановлень і є дуже сприятливим об'єктом формування позитивних установок і 

звичок поведінки, але їх моральні погляди ще не стали переконаннями, не мають 

достатньо узагальненого характеру. В одних конкретних випадках вони прокладають 

собі шлях у свідомості дитини, а у інших не отримують свідомого застосування. 

Молодший школяр не завжди чітко розуміє моральний принцип, згідно з яким треба 

діяти, проте сформовані у попередні роки моральні уявлення підказують йому, що є 

добрим, а що поганим, і тому, роблячи щось недозволене, він часто переживає сором, 

каяття або страх.  

3. Орієнтовні завдання виховної роботи в 1- 4 класах. 

 Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, можна 

сформулювати основні завдання виховної роботи з ними. 

1) Виховувати в учнів гуманні риси особистості шляхом формування миролюбних 

уявлень, поглядів і особливо звичок поведінки. 

2) Розвивати у дітей всебічні пізнавальні інтереси і таким шляхом сприяти 

збагаченню їхніх духовних потреб. 

3) Формувати риси дисциплінованості, зібраності і ретельності, що допоможе учням 

надбати навички ефективної навчальної праці. 
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4) Допомагати кожному учневі знайти власну сферу самоствердження в учнівській 

групі. 

Розглянемо окремо кожний напрямок виховної роботи з молодшими школярами. 

Ефективне стимулювання зусиль вихованців. 

Стимулювання є необхідною умовою виховання дітей всіх вікових груп, але воно 

особливо ефективно в роботі з молодшими школярами, оскільки внутрішні збудники 

цілеспрямованих зусиль ще не досягли в них значного розвитку і механізми самодис-

ципліни є відносно слабкими. 

У практиці виховної роботи використовуються різноманітні засоби 

стимулювання виконання вимог школи: оцінки, перехідні прапорці, вимпели, значки-

символи, усне визначення кращих, відзначення на спеціальному стенді, альбомі чи у 

зошиті тощо. Так, наприклад, доречно кожного тижня визначати і нагороджувати 

саморобними значками кращого чергового, найбільш дисциплінованих на уроках і 

перервах, найбільш охайних, ввічливих, ретельних у виконанні позакласних доручень. 

При цьому важливо нагороджувати якомога більше учнів і не створювати 

«безнадійних», які не можуть відзначитись ні в чому. Учням, яким не вдається 

виконувати загальні вимоги, треба спеціально пропонувати нескладні доручення, за які 

можна нагородити хоч як-небудь. 

 

Використання позитивних прикладів. 

Схильність молодших школярів до наслідування дає змогу успішно 

використовувати позитивні приклади бажаної поведінки. Таким прикладом, по-перше, 

має бути сам педагог. У плані дисциплінованості йому важливо бути охайним, точним, 

не забувати своїх обов'язків і обіцянок, тримати в порядку все, з чим він працює, і 

забезпечувати порядок у класі. Поганий приклад дає учитель, у класі якого безладдя в 

стінних шафах, сміття в кутках, пил на підвіконнях, занедбана наочність, поламані 

парти і двері, неохайно ведеться класний журнал. 

Велику роль відіграють літературні приклади дисциплінованих, зібраних і 

ретельних людей. Аби керувати процесом наслідування, треба не тільки знайомити 

учнів із зразками позитивних якостей, але й фіксувати на них увагу учнів, підсилювати 

мотивацію. Так, можна провести бесіду "Хто може бути зразком твердої волі, 
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дисциплінованості, ретельності, охайності, вірності слову","Чий приклад варто 

наслідувати", "Які люди гідні поваги". 

Сприяння учням у самоствердженні. 

Неможливість самоствердження є відчутною причиною психологічного 

дискомфорту молодших школярів. Звичайно, діти ще не усвідомлюють причини цього 

дискомфорту, але вони не можуть бути байдужими, коли відчувають себе гіршими за 

інших. Незадоволення своїм становищем може бути зовні непомітним, воно постає в 

різних формах протесту вже пізніше, у підлітковому віці. В початкових класах учні, які 

не можуть самоствердитися у навчанні або позакласній роботі, бувають тихими і не-

помітними, і це заспокоює учителів, приховує проблему. 

Найбільш прямим і безпосереднім шляхом самоствердження учнів є успіх у 

навчанні, але, на жаль, не всі учні мають для цього достатні здібності і допомогу в сім'ї. 

Додаткова допомога з боку педагога є надзвичайно важливою в цьому плані, але 

потрібна така допомога, яка б не відштовхувала учня від навчання. Розглянемо інші 

можливості самоствердження учнів. 

Позакласна робота. Вона дає певну можливість проявити себе кожному учневі 

незалежно від успіхів у навчанні. Підбираючи учасників художньої самодіяльності і 

різних віршованих монтажів, які часто використовуються на класних святах, треба обо-

в'язково залучати слабовстигаючих і "непомітних" учнів, хоча їхня підготовка, 

звичайно, потребує більших зусиль. У 2-3 класах доречно доручати учням відповідати 

за підготовку окремих фрагментів виступу, наприклад, читання віршів членами ланки 

чи бригади, в яку входить даний учень; і тут також треба залучати не тільки встигаючих 

і активних школярів. 

Кожен учень повинен мати громадське доручення, виконання якого має постійно 

контролюватися педагогом. До постійних доручень можна віднести: відповідальність за 

те чи інше класне майно, перевірку зовнішнього вигляду учнів, стану підручників і 

зошитів, оформлення класу, обов'язки класного бібліотекаря, збирання матеріалів з 

різних тем для проведення занять з поширення знань (про природу, мистецтво, спорт, 

наукові відкриття, техніку тощо), ведення класного щоденника (літопису), організацію 

спортивних змагань, організацію екскурсій та інше. Крім того можна давати окремим 

учням тимчасові доручення, наприклад, допомога однокласникам з того чи іншого 
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навчального предмета, участь у підготовці позакласного заходу тощо. Добре виконання 

доручень треба обов'язково відзначати. Крім усного схвалення можна використовувати 

нагородження саморобними значками або медалями, повідомлення про це батьків 

записом у щоденнику і на батьківських зборах. 

Святкування Днів народження учнів. У шкільній практиці мимоволі 

складається така ситуація, що одних учнів постійно хвалять і відзначають, а інші рідко 

чують щось добре на свою адресу. Це начебто відповідає принципу справедливості (що 

заслужив, те й отримуй), проте з педагогічної точки зору такий принцип не є корисним. 

Святкування Днів народження – один із ефективних засобів допомоги кожному 

учневі відчути увагу і добре ставлення до себе. Але святкування також буває різним. 

Іноді воно перетворюється в ласування, коли іменинник і не бачить уваги до себе. 

Доречно спеціально підготувати привітання, розповісти про іменинника та його родину, 

підкреслити все краще і цікаве. Бажано ввести традицію урочистих письмових 

привітань від класу, оформлених так, аби імениннику хотілося зберегти їх надовго. Такі 

святкування не тільки допоможуть у самоствердженні дитини, але й стануть своєрідним 

тренінгом уваги учнів один до одного. 

Знайомство учнів з родинами однокласників. Це також є вдалим засобом 

покращання статусу учня в групі та його самоствердження. Молодші учні ще не 

відокремлюють себе від родини, вони дуже пишаються всім добрим, що є в ній. Треба 

приділити спеціальну увагу родині кожної дитини. Можна проводити окремі свята 

родини кожного учня, незалежні від дня його народження, спільні концерти учнів з 

батьками, спортивні свята типу "Тато, мамо, я – дружня сім'я", туристичні походи з 

участю батьків та інше. 

Згуртування колективу у позакласній роботі. Добре відомо, що в згуртованому 

колективі кожен його член самостверджується значно краще, ніж у слаборозвиненій 

групі. Саме позакласна виховна робота дає найкращі можливості для згуртування 

колективу. Цьому сприяють усі добре проведені позакласні заходи: екскурсії, 

прогулянки, походи, свята, вечори відпочинку, бесіди тощо. Інтенсивна і цікава 

позакласна робота поступово зміцнює дружні зв'язки між учнями і тим сприяє найбільш 

доброзичливому ставленню один до одного. 
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У позакласній роботі існують сприятливі можливості для розвитку 

самоврядування учнів. Ділення класу на декілька груп, як би вони не називались: ланки, 

бригади тощо, дає змогу для тіснішого згуртування дітей в процесі змагання між 

групами, у ході якого є місце для активності і самоствердження кожного учня. Ідея 

змагання є дуже привабливою для дітей цього віку, вона відповідає їхній потребі в 

активності і ігрових формах спілкування. Коли педагог уміє знайти захоплюючі дітей 

зміст і форми колективної позакласної діяльності, можливість самоствердження 

кожного учня значно зростає. 

Формування в учнів дисциплінованості і ретельності. 

Цьому напрямкові виховання педагоги зазвичай приділяють багато уваги, бо це є 

найважливішою умовою ефективності навчання, але не завжди це робиться 

систематично, послідовно і правильно. Навички дисциплін-нованості формуються в 

учнів на уроках, де треба мобілізувати увагу і цілеспрямовану активність. Проте у 

слабовстигаючих учнів послаблюється мотивація навчальної праці, інтерес до неї, що в 

свою чергу призводить до недисциплінованості, неуважності, незібраності. 

Створюється хибне коло: недисциплінованість породжує відставання у навчанні, а воно 

– недисциплінованість. Треба підкреслити, що дисципліна є не самоціллю, а 

необхідною передумовою успіхів у навчанні і подальшій професійній діяльності. У 

виховній позакласній роботі формування дисциплінованості і ретельності також займає 

одне з важливих місць. По-перше, тут виховується правильне ставлення учнів до вимог 

дисципліни, створюється колективна думка, проводиться індивідуальна робота. По-

друге, для слабо-встигаючих і недисциплінованих на уроках учнів позакласна робота 

дає можливість поліпшити свою репутацію і брати активнішу участь у житті класу. 

Розглянемо головні умови ефективного формування дисциплінованості та ретельності 

учнів. 

Обґрунтованість вимог педагогів щодо дисципліни учнів. 

Хоча молодші школярі з великою готовністю сприймають вимоги педагогів, ці 

вимоги мають бути достатньо обґрунтованими і позитивно сприйматися учнями. 

Потрібно не просто висувати вимогу, а мотивувати її, тобто пояснювати її розумність і 

необхідність. Це стосується і таких простих елементів поведінки, як, наприклад, 

піднімання руки на уроці, і складних вимог до етики поведінки. Звикаючи до 
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мотивованості вимог педагогів, учні і в подальшому сприймають їх як розумні і 

необхідні. На жаль, трапляються випадки, коли учителі початкових класів, 

розраховуючи на силу свого авторитету, нехтують обґрунтуванням своїх вимог і тим 

породжують у деяких учнів критичне ставлення та спроби не виконувати їх. Треба 

відзначити, що у зв'язку з акселерацією і зростанням загальної інформованості такі діти 

трапляються серед молодших школярів все частіше. 

Постійність вимог і контролю за їх виконанням. 

Це не менш важлива умова успіху у вихованні дисциплінованості учнів, ніж 

попередня. Нерідко трапляється, що учителі енергійно і наполегливо висувають вимоги 

або дають учням доручення, а потім послаблюють контроль за їх виконанням і це 

розхолоджує, дезорганізує дітей. Поступово учні звикають до того, ідо виконання вимог 

не є обов'язковим і частково ігнорують їх. Так, наприклад, учневі доручається доглядати 

за квітами в класі. Спочатку він робить це дуже ретельно, але з часом внаслідок 

природної незрілості почуття відповідальності починає втрачати інтерес і забувати про 

виконання свого обов'язку, якщо немає постійного контролю з боку учителя. Поступово 

формується звичка до безвідповідальності і недисциплінованості. 

Педагог може використовувати різноманітні форми контролю за виконанням 

вимог і доручень. Ефективною і доречною у виховному відношення є організація 

контролю силами самих учнів. Так, є традиційними учнівські комісії для перевірки 

зовнішнього вигляду учнів. Подібним чином можна контролювати стан утримання 

підручників і зошитів, робочих місць учнів, чергування по класу, виконання учнями 

окремих доручень. При цьому доречно вести письмовий облік результатів перевірок, 

що привчає учнів до чіткості, систематичності і ділової дисципліни. 

 

Лекція № 4 

Тема. ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
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Мета. Розкрити поняття  "гуманізації" в педагогічному процесі; забезпечити 

студентів знаннями щодо реалізації процесу гуманізації в початковій школі, 

виховувати професійні якості, уважність, дисциплінованість, відповідаль-ність, 

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. 

Література 

1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. 

2. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і 

методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богданова А. М., 2009. – 226 с.  

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

– К.: Знання, 2008. – 566 с. 

4. Мельничук С.Г. Педагогіка (теорія виховання). Навчальний посібник. – К.: 

Видавничий Дім "Слово", 2012. – 288 с. 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Поняття "гуманізація" в педагогічній науці. 
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Питання прогресу людства безпосередньо пов’язане з гуманістичними 

принципами в державній політиці та суспільній діяльності людини. В центрі уваги 

постійно має бути людина в гармонії з довкіллям і своїм внутрішнім світом. 

У цьому контексті орієнтиром для педагогів та батьків можуть слугувати 

такі роздуми вченого Л. Вигоцького: “Чомусь у нашому суспільстві склався 

однобокий погляд на людську особистість, і чомусь усі розуміють обдарованість і 

талановитість лише стосовно інтелекту. Але можна не лише талановито 

мислити, а й талановито почувати… Любов може стати таким самим 

талантом, і навіть геніальністю, як і відкриття диференційного обчислення. І 

там, і тут людська поведінка набуває виняткових і грандіозних форм.”  

Показниками морального здоров’я дитини є доброзичливість як сукупність 

гармонійного ставлення до світу предметів, інших людей, до самої себе; світла 

картина внутрішнього світу; суб’єктивне емоційне благополуччя; життєвий 

оптимізм. 

Психологи та педагоги фіксують зниження усіх цих психологічних 

показників якості життя сучасних дітей на тлі зростання матеріального 

благополуччя, розвитку інфраструктури розваг. Оптимальними умовами 

виховання гармонійної особистості є  такі, за яких дитина, вступаючи у взаємодію 

з навколишнім – дорослими та дітьми стає суб’єктом гуманних переживань і 

водночас об’єктом позитивного емоційного ставлення (В. Абра-менкова, Л. 

Божович, І. Бех, О. Запорожець, В. Котирло, Г. Кошелева, О. Ко-нонко, А. Макаренко, 

Я. Неверович, Н. Співаковська, В. Сухомлинський,   

Т. Титаренко, В. Зеньковський, Я. Корчак, Ш. Амонашвілі ). 

Гуманізація відносин дитини зі світом як наповнення гармонією 

внутрішньої картини світу – важлива умова повноцінного зростання дитини та її 

психологічного та морального здоров’я.  

2. Шляхи гуманізації виховання молодших школярів. 

В. О. Сухомлинський у книзі "Розмова з молодим директором школи" зазначав: 

"Виховання в широкому розумінні – це багатогранний процес постійного духовного 

збагачення та оновлення". 
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Л. М. Толстой визначав виховання як вплив: "Виховання є вплив на серце тих, 

кого ми виховуємо … Виховання є вплив однієї людини на іншу з метою примусити 

вихованців засвоїти відповідні моральні звички". 

Про те, що виховання – це мистецтво удосконалення людської душі, писав 

Іммануїл Кант: "У вихованні криється велика таємниця удосконалення людської 

природи". 

Гармонія – головна характеристика по-справжньому соціалізованої людини. 

Гармонійний той, у кого немає протиріч між духовністю (внутрішньою 

моральністю)  і зовнішніми обставинами. Ідея такої гармонії добре окреслена у 

віршах С. Я. Маршака: 

"Пусть будет добрым ум у Вас, 

А серце умным будет" 

 

 

 

 

Смислом виховання є вирішення гуманітарних завдань. Виховання повинно 

залучити особистість до мови людської культури; повинно допомогти усвідомити 

дійсність як "світ людини", як взаємодію людей. Вирішуючи гуманітарні завдання, 

виховання підводить особистість до усвідомлення своєї унікальності. 

Виховання – це формування особистості як творця свого  життя і своєї долі. 

Воно готує людину до суб’єктивної діяльності. 

Гуманістичне виховання особистості передбачає формування здібності  

до саморозвитку, культивування імпульсу до самовдосконалення. 

Гуманізація – це олюднення виховних відносин, визнання цінності дитини 

як особистості, її прав на волю, щастя, соціальний захист як людини, розвиток і 

вияв його здібностей, індивідуальності. 

 

 

 

"Людина – це загадка , і в основі людяності завжди лежить 

схиляння перед цією загадкою" 

( Томас Манн) 

 

"Бійся думати без участі серця" 

( М. М. Пришвін) 
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О. Я. Савченко  Людинознавча природа вчительської праці, її різнобічність і 

не завжди передбачуваність зумовлюють особливу роль особистих якостей 

учителя. Без любові до дітей не може бути справжнього вчителя. "Спершу люблю, 

а потім навчаю" ( Симон Соловейчик) 

Гуманність учителя не означає, що він невимогливий, непослідовний. 

Гуманний учитель природно, ненав’язливо виховує дітей на позитивних 

прикладах.  

 

 

 

 

Основні аспекти суб’єкт – суб’єктивної взаємодії «вчитель – учні» 

 утвердження в своїх стосунках із учнями людської гідності кожної дитини 

незалежно від того, які в неї навчальні успіхи, а отже, бачити в ній спочатку 

людину, а потім уже учня; 

 якнайповніша відповідність спілкування розмаїттю індивідуальностей 

конкретного класу. 

"Моральність – це розум серця" 

( Г. Гейне) 

 

С. Я. Маршак у свій час писав : "Мораль нужна, но прибивать не надо её 

гвоздё м к живым деревьям сада; к живым страницам детских 

повестей. Мораль нужна, но никаких гвоздей.". 
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Педагогічна майстерність і гуманізм учителя яскраво виявляються у 

реагування на неочікувані ситуації на уроці. 

Серед багатьох умов, які позитивно впливають на взаєморозуміння між 

учителем і учнями, є вміння вчителя відчувати душевний стан учня в момент 

розмови. Антуан де Сент-Екзюпері зазначав, що всі дорослі були  спочатку дітьми, 

тільки мало хто з них про це пам’ятає . 

Неодмінна умова успіху особистісно-орієнтованого спілкування вчителя з 

учнями – вміння володіти світом. 

(Виховний потенціал – стор.68 = Авторитарний і особистісно-орієнтований) 

Гуманне педагогічне мислення в центр наших зусиль ставить інтереси учня, 

а не вчителя, тому технологія підготовки та проведення уроків і позаурочних 

заходів повинна змінюватись. А саме: у центрі педагогічного процесу мають бути 

окремі діти, група і клас у цілому. А вчитель – невидимий диригент, який вчасно 

уміє почути, помітити, підправити, підтримати кожного виконавця, націлити на 

добрі справи. 

 Отже, гуманізація навчального спілкування, домінування діалогу, 

стимулювання внутрішньої активності учнів, ситуації вільного вибору, 

природність і щирість учительських слів і жестів є обов’язковими умовами 

повноцінного навчання, виховання і розвитку кожної дитини. 

3. Виховання гуманних почуттів у дітей. 

Виховання у молодших школярів миролюбності, доброти, поступли-вості 

повинно стати найважливішим завданням виховної роботи.  В принципі діти дивляться 

на світ є добрими і довірливими очима, їм не притаманна агресивність на рівні 

переконань. Проте суперечки і бійки досить часто спостерігаються у їхній поведінці 

(останні – здебільшого у хлопців). Причиною цього є, по-перше, вище згадувана 

імпульсивність, а по-друге, наслідування подібної поведінки інших. Саме ці 

розповсюджені стереотипи і є головним фактором агресивної поведінки молодших 

школярів. Вони концентруються у "чоловічому еталоні", який ще з дошкільного віку 

починає сприйматися і наслідуватися хлопцями. Змістом цього еталону у тому 

спрощеному варіанті, який доступний для молодших школярів, у першу чергу є 
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войовничість, тобто готовність вступити в бійку. Всі інші риси "чоловічого еталону": 

відповідальність, стриманість, шляхетність тощо – є поки що досить складними для 

наслідування. Звичайно, не слід думати, що на хлопців впливає тільки цей еталон – 

існують і просто загальнолюдські зразки поведінки – але агресивні прояви здебільшого 

викликаються саме "чоловічим еталоном". В останні десятиріччя "чоловічий" стиль 

поведінки все більш охоплює і дівчат, що робить виховання миролюбності актуальним 

для всіх дітей. 

Формування гуманних рис особистості має здійснюватися за допомогою всіх 

методів виховання. 

В  процесі впливу на свідомість треба прагнути де вирішення таких завдань:  

1) Переконати учнів у тому, що гуманні риси найбільшою мірою прикрашають 

людину і цінуються у взаємостосунках. Це начебто банальна думка, але при її 

конкретизації у багатьох людей постають питання і заперечення. Вони висловлюються 

в тому дусі, що доброта і поступливість не сприяють успіху у житті, що більш 

необхідним є вміння "постояти за себе", тобто агресивність. Діти чують такі 

висловлювання і засвоюють дану позицію. Насправді це примітивна: необґрунтована 

фактами позиція, за якою найчастіше  стоять власні образи, незадоволеність, прагнення 

виправдати власну агресивність, тобто психологічний захист. 

2) Показати учням зразки гуманної поведінки в типових для учнів ситуаціях, серед 

яких, природно, переважають різні конфлікти. Треба дати зразки миролюбності і 

поступливості у даних ситуаціях, довести правильність саме таких форм поведінки. 

Доречно використати елементи дослідження, в процесі якого учні повинні самі 

запропонувати миролюбні і гуманні варіанти поведінки. Можна провести конкурс на 

краще вирішення конфліктних ситуацій. 

Великі можливості створює використання методів організації діяльності учнів. 

В цьому плані найбільшої уваги потребує формування правильного стилю 

спілкування учнів. Якщо учитель не звертає спеціальної уваги на форми і тон 

звертання учнів один до одного, в класі часто панує типова для дітей надмірна 

збудливість, нервовість і грубуватість. Найчастіше буває так, що в класі є декілька 

неврівноважених і занадто імпульсивних за темпераментом або невротизованих 

сімейними незгодами дітей, і вони визначають конфліктно-метушливий стиль 
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спілкування. Будь-яке дрібне непорозуміння (взяв без дозволу підручник або олівець) 

викликає обурення, скарги учителю і навіть бійки. Створюється своєрідна постійна 

готовність до конфліктів. Поступливість абсолютно не вписується в такий стиль 

спілкування. Конфліктний стиль спілкування породив звичку недбало-грубуватого тону 

звернень один до одного і традицію давати прізвиська. 

Використовуючи методи організації діяльності вихованців, потрібно провести 

спеціальну роботу по формуванню гуманного стилю спілкування між учнями. Тут 

можливі такі заходи. 

1) Розробити разом з учнями кодекс поведінки, надавши йому якоїсь привабливої 

назви, наприклад, "кодекс лицарської поведінки", "шлях до досконалості", "ключ до 

володіння собою" тощо. Кодекс може мати, наприклад, такі положення. 

 Я завжди рахуюсь з інтересами інших людей (товаришів і дорослих), наприклад, 

не вчиняю галасу, коли іншим потрібна тиша, не намагаюсь взяти собі більше, ніж інші, 

тощо. 

 Я намагаюсь бачити в інших людях (зокрема своїх товаришах) в першу чергу 

позитивні якості характеру і добрі наміри. 

 Я більш критично ставлюсь до себе, ніж до інших. Я намагаюсь зрозуміти і 

пробачити помилки і недоліки інших людей. 

 Я намагаюсь уникати сутичок, безконфліктно вирішувати всі спірні питання. У 

конфліктних ситуаціях я намагаюсь краще поступитися, ніж образити свого товариша. 

Я вважаю поступку проявом справжньої культури, а не слабкості і боягузтва. 

 Я звертаюсь до товаришів так, аби це було приємно для них. 

 Я поводжусь з іншими так, як би мені хотілося, щоб поводились зі мною. 

 Я намагаюсь бути уважним до своїх товаришів: знати їхні інтереси і смаки, 

допомагати їм у важких ситуаціях. 

2) Організувати періодичне (припустимо, раз на чверть) колективне обговорення 

і оцінку виконання учнями цього кодексу і нагородження їх якимись символами 

відзнаки. Це може бути, наприклад, перша, друга і третя (найвища) ступені лицарської 

честі або виконання етичного кодексу. 
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Можна ввести звання і відповідні значки: "Золотий характер", "На шляху до 

золотого характеру", "Майстер володіння собою", "Доброзичлива людина", 

"Миролюбна людина", "Добре серце", "Чемпіон шляхетності", "Майстер чемності", 

"Майстер тактовності", "Тверда воля" тощо. Фантазія дітей і педагогів може підказати 

чимало інших цікавих відзнак. 

3) Проводити колективні заходи, які об'єднують дітей, наближують один до одного 

і розвивають дружні стосунки. Це прогулянки, невеличкі туристичні походи, 

святкування Днів народження учнів, конкурси, колективні творчі справи та інше. 

 

Лекція № 5 

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

"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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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); 

 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. 
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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 до-рослих 

клубного типу (в школі і поза школою); 

 взаємодія з неформальними об’єднаннями молоді, формування у шко-лярів 

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: 
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 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 при-родному 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: 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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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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. 

"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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Таким чином, методики виховання і навчання мають передбачати цілеспрямоване 

проектування і створення у школі сприятливого для молодших школярів середовища, 

яке 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. 

 

Лекція № 6 

Тема. МЕТОДИ І ФОРМИ ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Мета: Розкрити сутність понять "методи" і "форми" у вихованні молодших школярів; 

озброїти студентів знаннями про основні групи методів виховання в початковій школі; 

охарактеризувати провідні форми роботи з учнями 1-4 класів; створити атмосферу 

емоційного підйому, прищеплювати професійні якості щодо здійснення виховної 

діяльності. 

Ключові поняття: методи виховання, прийоми і засоби виховання кла-сифікація 

методів, форми і види роботи з молодшими школярами. 

План 

1.  Поняття "методи" виховання в педагогічній науці. 

2. Характеристика основних груп методів виховання в початковій  школі. 

3. Форми виховної роботи з молодшими школярами. 
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1.  Поняття "методи" виховання в педагогічній науці. 

У загальному розумінні метод – це спосіб, шлях досягнення передба-ченої мети. 

На думку Фіцула М.М., методи виховання – це способи взаємо-пов’язаної 

діяльності вихователів і вихованців з метою формування в останніх поглядів, 

переконань, навичок і звичок поведінки. 

Інші науковці визначають методи як сукупність засобів і прийомів, за допомогою 

яких вихователь впливає на психіку вихованця відповідно до поставленої мети.  

Мельничук С.Г. зазначає, що метод – найбільш ефективний, най-коротший шлях 

досягнення найкращих виховних результатів.  

Складова методів-прийом виховання, який визначає шляхи реалізації вимог 

методів. Методи і прийоми виховання тісно між собою пов’язані і в конкретних 

педагогічних ситуаціях можуть замінювати один одного. Наприклад, етична бесіда у 

певних педагогічних ситуаціях, може виступати як метод і як методичний прийом. 

З метою забезпечення дієвості методів і прийомів використовують засоби 

виховання. До засобів виховання належить усе, що сприяє раціональній організації 

виховної роботи: слово, методичні посібники, підручники, художня література, 

мистецтво, наука, музика, спорт,радіо, телебачення, кіномистецтво, комп’ютер тощо. 

Характеристика методів виховання вимагає певної їх класифікації. Це складне 

питання педагогіки розглядається науковцями по-різному, потребує дискусії; в 

наукових виданнях з педагогік висловлюються різні точки зору. 

М.І.Болдирєв наводить такі групи методів:  

 методи переконання;  

 методи організації життя і діяльності учнів; 

 методи стимулювання діяльності і поведінки. 

Найбільш популярною в сучасних посібниках і підручниках є така 

класифікація методів виховання:  

 методи формування свідомості;  

 методи організації діяльності і формування досвіду громадської поведінки; 

 методи стимулювання і гальмування поведінки. 
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В.Т.Рожкін виділяє групу методів виховання почуттів. Ці методи найбільш 

поширені в початковій школі: 

1) спеціального опору на емоційність змісту, знаходження в ньому духовно 

близького, рідного, важливою для молодшого школяра з метою збудження і розвитку в 

нього моральних почуттів; 

2) вплив на почуття школяра шляхом виразності викладу, мовлення, міміки, жестів 

педагога; 

3) залучення дітей до активної навчальної і позакласної діяльності; 

4) вплив на почуття учнів емоційністю обстановки; 

5) вплив на почуття школярів емоційністю стосунків між ними, вчителями, 

батьками; 

6) збудження почуттів фізичним впливом на дитину (тактильний метод). Наприклад, 

ласкавий  дотик. 

    Вибір методу та ефективне його використання залежать від: 

 вікових особливостей школярів та їх життєвого досвіду. Так, у виховній роботі 

з молодшими учнями віддають перевагу привчанню і вправам перед переконуванням. 

Диспут і лекцію доцільно використовувати у виховній роботі зі старшокласниками; 

 рівня розвитку дитячого колективу. У реформованому колективі педагог 

використовує метод вимог у категоричній безпосередній формі, у згуртованому – можна 

вдатися до таких методів, як громадська думка, прийом паралельної дії; 

 індивідуальних особливостей школярів. На ці особливості слід зважати не 

лише в індивідуальній виховній роботі, а й під час групових і фронтальних виховних 

заходів. Підібраний метод виховання повинен передбачати індивідуальні корективи; 

 поєднання методів формування свідомості та поведінки. Підби-раючи методи 

виховання, слід розумно поєднувати методи формування свідомості й методи 

формування суспільної поведінки з урахуванням принципу виховання єдності 

свідомості та поведінки; 

 ефективності методів виховання, яке забезпечується за умови, що вчитель 

спирається у їх використанні на психологію школяра. Учень реагує на виховний вплив 

позитивно, негативно або нейтрально. Це потребує від педагога вміння "вловити" 
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реакцію вихованця і відповідно скоригувати його сприймання. 

Розглянемо зміст та особливості різних груп методів виховання. 

Методи формування свідомості. Ця група методів виховання охоплює методи 

різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою формування у них 

поглядів і переконань. До неї належать:  

а) словесні методи (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут);  

б) метод прикладу, їх ще називають методами переконування, оскільки за їх 

допомогою не лише розвивають і доводять до свідомості учнів сутність норм поведінки, 

а й долають помилкові погляди й переконання, негативні прояви поведінки. 

Роз’яснення. За його допомогою вихователі впливають на свідомість учнів, 

прищеплюють їм моральні норми І правила поведінки. Особливо ефективне під час 

засвоєння правил поведінки, режимних вимог школи, правових норм. Такі роз'яснення 

підсилюють    показом,     наочним    демонструванням.     Метод    роз'яснення    часто 

використовують як прийом виховання під час бесіди, лекції, диспут. 

Бесіда (фронтальна або індивідуальна) – поширений метод виховання. Щоб 

фронтальна бесіда дала позитивний результат, педагог повинен: обґрунтувати тему як 

життєво важливу, формулювати запитання таким чином, щоб вони спонукали до 

розмови, спрямовувати розмову в конструктивне русло. Учнів слід залучати до 

оцінювання подій, вчинків, явищ суспільного життя і формувати у них на цій основі 

ставлення до навколишньої дійсності, до своїх громадських і моральних обов'язків. 

Підсумовуючи бесіду, учитель обґрунтовує раціональне вирішення обговорюваної 

проблеми, накреслює конкретну програму дій для закріплення прийнятої в результаті 

бесіди норми. Фронтальну бесіду можна проводити кількома етапами. На першому 

вихователь розкриває суть теми бесіди, її значення, відтак переходить до бесіди у формі 

розповіді. Розкриваючи зміст, він спирається на наявний в учнів запас уявлень і понять, 

який виявляє попереднім анкетуванням чи в індивідуальних бесідах. На другому етапі 

він залучає до бесіди учнів, які висловлюються з приводу думок вихователя стосовно 

теми бесіди. На підставі цих висловлювань він розкриває суть поставленої проблеми, 

що допомагає учням виробити певні світоглядні поняття, пов'язані з даною темою. На 

третьому етапі, виходячи з аналізу конкретних фактів, наголошують на дійсному 

характері обговорюваної проблеми, пов'язують її з поведінкою і діяльністю учнів. На 
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четвертому – учні усвідомлюють значення розглянутої проблеми для власної 

поведінки. 

При підготовці й проведенні фронтальних бесід на будь-яку тему враховують 

вікові особливості учнів. Так, у молодших класах доцільно проводити бесіди на 

морально-правові теми: "Поважай своїх друзів", "Бережи все, що створено людською 

працею", "Будь чесним і правдивим" тощо. Класні керівники намагаються пов'язати 

зміст цих бесід з поведінкою учнів, запобігти негативним вчинкам. З цією метою 

використовують випадки з життя, оповідання з дитячих газет і журналів. Під час бесід 

дітей привчають оцінювати вчинки персонажів оповідань. 

Найскладнішою для вчителя є індивідуальна бесіда, яку проводять за заздалегідь 

наміченим планом у спокійній обстановці. Важливо, щоб психічний стан учня спонукав 

його до відвертості. В індивідуальній бесіді учень має не лише усвідомлювати зміст 

моральних сентенцій, які доводять до його свідомості, а й переживати його. З цією 

метою використовують переконливі приклади. Водночас вихованець повинен відчути, 

що педагог прагне допомогти йому.  

Приклад використовують передусім як самостійний метод виховання і як прийом 

при застосуванні інших методів. Як метод виховання приклад дає конкретні зразки 

наслідування і, отже, активно впливає на свідомість та поведінку школяра. Прикладом 

для вихованця можуть бути педагоги, батьки, рідні й близькі люди, однокласники; 

історичні національні герої; літературні персонажі, діячі науки і культури; відомі 

політики, підприємці. Наслідування пропонованого взірця відбувається у три етапи: на 

першому — на основі сприймання конкретного прикладу виникає суб'єктивний образ 

взірця, бажання наслідувати кого; на другому – зв'язок між взірцем для наслідуван-ня і 

поведінкою вихованця, на третьому – здійснюється синтез наслідуваль-них та 

самостійних дій і вчинків. 

Виховні функції прикладу різні: він може слугувати педагогу для конкретизації 

певного теоретичного положення; на прикладі можна довести істинність певної 

моральної норми; він є переконливим аргументом; приклад може спонукати до певного 

типу поведінки. Особливість виховного впливу прикладу в тому, що він діє своєю 

наочністю і конкретністю. І що ближчий і зрозуміліший учневі приклад, то більша його 

виховна сила. Використання прикладу у вихованні потребує врахування вікових та 
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індивідуальних особливостей учнів. Так, у роботі з підлітками і старшокласниками 

виходять з того, що вони вже не сліпо наслідують приклад, а критично ставляться до 

пропонованого їм взірця. Хоча, на жаль, іноді наслідують не те, що гідне цього. Одним 

з недоліків виховання на позитивному прикладі, що доволі часто спостерігається в 

школі, є поверхове розкриття окремими вчителями його суті, простий перелік 

позитивних героїв художніх творів, кінофільмів, кращих учнів без детального, 

образного, емоційного аналізу. У виховній роботі нерідко використовують приклади з 

навколишнього життя, в тому числі й шкільного. Проте інколи взірець для 

наслідування, пропонований учителем, викликає репліки, негативну реакцію учнів. 

Адже не вед учні, зараховані педагогом до кращих, користуються авторитетом у 

колективі. 

На негативні приклади у виховній роботі спираються, зокрема, тоді, коли йдеться 

про правове, антиалкогольне виховання, щоб показати недоцільність наслідування цих 

явищ. Прийоми застосування таких прикладів: громадський осуд негативних проявів у 

житті класу чи школи; розвінчання негативного, коли не всі розуміють його суть, 

протиставлення аморальним вчинкам кращих зразків високоморальної поведінки; 

розкриття на конкретних відомих учням прикладах наслідків аморальної та асоціальної 

поведінки. 

Методи формування суспільної поведінки. Ця група методів виховання 

передбачає організацію діяльності та формування досвіду суспільної поведінки. До неї 

належать: педагогічна вимога, громадська думка, вправлення, привчання, доручення, 

створення виховуючих ситуацій. 

Педагогічна вимога – це педагогічний вплив на свідомість вихованця з метою 

спонукання його до позитивної діяльності або гальмування його негативних дій і 

вчинків. Макаренко вважав, що без щирої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не 

можна починати виховання колективу. 

Вимога впливає не лише на свідомість учнів, а й активізує їхні вольові якості, 

перебудовує мотиваційну і почуттєву сфери діяльності в позитивному напрямі, 

сприяючи виявленню позитивних навичок і звичок поведінки. Вимога до учнів повинна 

бути доцільною, зрозумілою і посильною. Вихованцям роз'яснюють сутність вимоги, 

переконують в необхідності і в користі від її виконання. Крім того, домагаються 
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позитивної реакції колективу на поставлену вимогу, щоб бути впевненим, що він 

підтримає педагога, вплине на окремого учня, коли той з певних причин відмовляється 

виконувати вимогу. 

Із зміною рівня вихованості учня на краще вимога повинна підвищуватися. 

Відступ від цього правила, коли вихованців заохочують за одні й ті самі показники в 

навчанні, праці та поведінці, не підвищуючи вимог, не сприяє їх зростанню, роботі над 

собою. 

Педагогічна вимога повинна випереджати розвиток особистості учня. Вона має 

бути справедливою. Якщо учень усвідомив справедливість  вимоги, він скоріше буде її 

виконувати. Ефективність вимоги залежить від того, наскільки вона коротко, чітко і в 

який спосіб викладена, тобто де, в якому обсязі, до якого часу, якими засобами і хто 

повинен її виконати.  Така  вимога  виховує   в учнів персональну  відповідальність, 

дисциплінує їх. Якщо ж вона сформульована розпливчасто, некоректно, то й виконання 

її буде безвідповідальним.  

На початку роботи з колективом найефективнішою є пряма (без-посередня) 

вимога (наприклад: Петров і Сидоров сьогодні чергують у класі). 

З розвитком учнівського колективу, стосунків дітей і педагога використовують 

різні види опосередкованої вимоги. Виділяють 3 групи таких вимог: 

 пов'язана з виявом позитивного ставлення до  вихованця  (прохання, довір'я, 

схвалення); 

 ґрунтуються на вже існуючому ставленні вихованця до стимульованої діяльності 

(порада, натяк, умовна вимога, вимога в ігровій формі); 

 демонструє негативне ставлення педагога до діяльності вихованця, до прояву 

певних його моральних якостей (осуд, недовіра, погроза). 

Громадська думка – по суті, цей метод є колективною вимогою.  

Її особливості:  

 Обговорюючи вчинок учня, колектив прагне, щоб той усвідомив свою провину. 

 Розмова має будуватись так, щоб учень сам назвав причину свого вчинку. 

 Обов'язково мають бути визначені шляхи подолання недоліків. 



173 

 

Однак, як зазначав В.О. Сухомлинський, не слід обговорювати в колективі: 

поведінку дитини, причиною якої є певні негаразди в сім'ї; окремі вчинки, які є 

протестом проти грубості, сваволі старших; вчинки, до яких призвела необ'єктивна 

оцінка з боку вчителя; вчинок, який стосується глибоко особистих стосунків учня з 

однолітками. 

Вправляння як метод полягає у поступовому створенні умов, в яких учень 

виконує певні дії з метою вироблення необхідних і закріплення позитивних форм 

поведінки (наприклад, виконання розпорядку дня). 

Вимоги до використання методу: обґрунтування необхідності вправляння; 

доступність вправ; їх систематичність; достатня кількість вправ для формування певних 

навичок і звичок поведінки. 

Привчання як метод виховання ґрунтується на вимозі до учня виконати певні дії. 

Вирішальним чинником у привчанні є режим життя та діяльності школяра. Метод 

відіграє особливу роль у вихованні. 

Доручення як метод виховання передбачає вправляння учня у позитивних діях і 

вчинках. Враховують індивідуальні особливості учнів. Доручення підбирають з таким 

розрахунком, щоб його виконання сприяло розвиткові необхідних вихованцеві якостей 

(наприклад, неорганізованим учням корисно доручити провести певний захід). 

Доручення має бути посильним для учня. Педагог повинен не лише дати 

доручення, а й навчити учня виконувати його. Ефективність доручення значною мірою 

залежить від організації контролю за його виконанням. 

Створення виховуючих ситуацій – важливий чинник формування суспільної 

поведінки. Кожна з таких ситуацій передбачає визначення педагогічних умов, 

необхідних для здійснення запланованого, продумування ним своїх дій і поведінки в 

новій ситуації. Прийоми створення виховуючих ситуацій поділяють на дві групи: 

 створюючі прийоми (доброта; увага і піклування; вияв уміння І переваги 

вчителя; активізація прихованих почуттів; зміцнення віри у власні сили; довіра; 

залучення до цікавої діяльності); 

 гальмівні прийоми (паралельна педагогічна дія; наказ; ласкавий докір; натяк; 

показна байдужість; іронія; вияв обурення; попередження; вибух). 
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Методи стимулювання діяльності та поведінки. Ця група методів виконує 

функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки й діяльності вихованців. 

До неї належать змагання, заохочення і покарання. 

Змагання ґрунтується на природній схильності дітей до здорового суперництва і 

самоутвердження в колективі. Адже змагання, конкуренція, боротьба за існування – 

вічні, вони ніби пружина розвитку. Змагання організовує, згуртовує колектив, 

спрямовує на досягнення успіхів, навчає перемагати. Воно змушує відстаючих 

підтягуватись до рівня передових, а передовиків надихає на нові успіхи. У школі 

практикують такі форми змагання: конкурси, олімпіади, фестивалі й огляди художньої 

самодіяльності, виставки образотворчого мистецтва і технічної творчості, шкільні 

спартакіади, вікторини та і ін. 

Змагання має відповідати таким вимогам: 

 знання учнями його умов; 

 регулярне підведення підсумків; 

 гласність змагання; 

 наочне оформлення його процесу та результатів; 

 матеріальне та моральне стимулювання. 

Заохочення – схвалення позитивних дій І вчинків з метою спонукання вихованців 

до повторення. Його мета – спрямування поведінки учня у потрібне русло, зміцнення в 

ньому впевненості у власних силах, посилення прагнення до позитивних вчинків, 

успіхів. 

У школі використовують такі види заохочення: подяка директора (за наказом), 

вміщення фото на дошку відмінників навчання, нагородження похвальною грамотою, 

цінним подарунком, золотою чи срібною медаллю після закінчення школи. 

Не будь-яке заохочення активізує процес виховання учнів. Часто корисно 

похвалити вихованця, коли він ще не досяг значних успіхів у поведінці, але прагне до 

цього. Але заохоченням «авансом» не слід зловживати, воно має бути заслуженим. 

Покарання – несхвалення, осуд негативних дій та вчинків з метою їх припинення 

або недопущення в майбутньому. Покарання сприяє формуванню вміння переборювати 
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в собі шкідливі звички, викорінювати негативні вчинки, привчає до дисципліни і 

порядку. 

До порушників правил поведінки, дисципліни, режиму праці застосовуються такі 

види покарання, як догана за наказом директора школи, усне зауваження (директора, 

його заступників, учителів, класного керівника), зауваження з записом у щоденник)', 

зниження оцінки за поведінку. Найбільше покарання – виключення порушника зі 

школи. 

Багато вчителів не вдаються до покарань або намагаються не зловживати ними. 

Іноді жарт, іронія, осудливий погляд зроблять більше, ніж найсуворіші засоби. Проте, 

як показує практика, без покарань взагалі обійтись важко. Ефективність методів 

заохочення і покарання підвищується за таких умов: 

 заохочення і покарання мають бути справедливими, заслуженими; 

 до заохочень і покарань не слід вдаватись часто; 

 слід використовувати їх від найменшого до найбільшого; 

 заохочення і покарання повинні бути гуманними. 

Методи контролю та аналізу ефективності виховання. До цієї групи методів 

виховання відносять: педагогічне спостереження, бесіду, опитування (анкетне, усне), 

аналіз результатів спільної корисної робота, використання доручень, створення 

ситуацій для вивчення поведінки учнів., 

3. Форми виховної роботи з молодшими школярами. 

Розглядаючи питання щодо організаційних форм виховної роботи, важливо 

розмежувати поняття позакласної та позашкільної виховної роботи. 

Позакласна робота – різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на 

задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним 

колективом школи. 

Позашкільна робота – освітньо-виховна діяльність позашкільних зак-ладів для 

дітей та юнацтва. 

Незважаючи на різних виконавців позакласної та позашкільної виховної роботи, 

їх спільними завданнями є: 

 закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, 
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застосування їх на практиці; 

 розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового 

світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; 

 формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту; 

 організація дозвілля школярів; 

 поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. 

Зміст роботи визначається загальним змістом виховання учнівської молоді 

(напрями: розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне). 

Позакласна та позашкільна робота будується на таких принципах: 

 добровільний характер участі в ній; 

 суспільна спрямованість діяльності учнів; 

 розвиток ініціативи і самодіяльності учнів; 

 розвиток винахідливості, дитячої творчості; 

 зв'язок з навчальною роботою; 

 використання ігрових форм, цікавість, емоційність. 

Форми організації виховання поділяють на масові, групові (гурткові), 

індивідуальні. 

До масових форм виховної роботи відносять: конференції, тематичні вечори, 

вечори запитань та відповідей, ранки-тижні з різних предметів, зустрічі з видатними 

людьми, огляди, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі, виставки стінної преси тощо. 

Показниками ефективності масових форм позашкільної діяльності вважають 

кількісне охоплення, активність самих учнів. 

До групових форм виховної роботи належать: політичні інформації, години 

класного керівника, гуртки художньої самодіяльності, робота з пресою, радіо- і 

телепередачами, екскурсії, походи та ін. 

Необхідною умовою успішної індивідуальної роботи є вивчення індивідуальних 

особливостей учнів. 

Важливо встановити довірливі, доброзичливі стосунки між педагогами і 

вихованцями. Велике значення при цьому має авторитет вихователя, уміння швидко 

зорієнтуватись у ситуації, передбачити наслідки своїх дій. 
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Така робота має бути систематичною, спрямовуватись не лише на проведення 

бесід з конкретного приводу, а й наперед продуманих профілактичних розмов та інших 

заходів з вихованцями. Методика індивідуального виховного впливу залежить від 

індивідуальних особливостей учня і його психологічного стану, темпераменту. 

Індивідуальний виховний вплив здійснюють через безпосередній вплив педагога 

на особистість учня або опосередковано, через колектив. 

В індивідуальній виховній роботі використовують: позакласне читання, 

колекціонування, гру на музичних інструментах, вишивання, малювання тощо. 

Індивідуальні форми нерідко пов'язуються з груповими і фронтальними. 

Важливу роль у вихованні всебічно розвиненої особистості учня відіграють 

позашкільні навчально-виховні заклади. 

Позашкільні навчально-виховні заклади – це широкодоступні зак-лади, які 

дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і 

навичок за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та 

організації змістовного дозвілля. 

До них належать: палаци, будинки, станції, клуби й центри дитячої, юнацької 

творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтва, студії, бібліотеки, 

оздоровчі та інші заклади. Такі заклади можуть бути комплексними і профільними.  

Комплексні – творчі об'єднання за інтересами (гуртки, секції, ансамблі, театри).  

Профільні – забезпечують умови для розвитку природних нахилів та інтересів 

дітей, задоволення їх потреб з певного напряму діяльності. 

Висновки. Виховання як цілеспрямований процес формування особистості 

здійснюється за допомогою методів виховання. Виховна ефективність методів 

підвищується, якщо під час застосування методу використовують педагогічні прийоми 

виховання. Окрім методів і прийомів, у виховній роботі використовують різноманітні 

засоби виховання, тобто види суспільної діяльності, які можуть впливати на особистість 

у певному напрямі. 

Лекція № 7 

Тема. ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.  МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
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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. 

Література 

1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. 

2. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і 

методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – К.: Богданова А. М., 2009. – 226 с.  

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

– К.: Знання, 2008. – 566 с. 

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 

343 с. 

 

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.) 
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    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  

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. 
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    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 

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., 
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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 

свідомості, розвитку моральних почуттів, виробленні звичок моральної поведінки 

особистості. 
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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 

категоріями, піднімає емпіричні знання до рівня наукових, які дозволяють зрозуміти 

сутність, зміст моральних дій, виховувати пере-конання, пов’язані з почуттями людини, 
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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" [Сухом-линський 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. 
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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. 

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. Моральні 

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. 
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"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 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. 

 

 

Лекція № 8 

Тема. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Мета. Актуалізувати знання студентів щодо змісту виховання в початковій школі, 

розкрити сутність трудового виховання, виховувати шанобливе ставлення до людей 

праці, відповідальність, дисциплінованість, розвивати прагнення до самоосвіти, 

самовиховання, самовдосконалення. 

Ключові поняття: трудове виховання, види праці молодших школярів, трудова 

діяльність, трудове виховання в позакласній роботі.  

План 

1. Сутність та завдання трудового виховання учнів. 

2. Види трудової діяльності і вимоги до її організації. 

3. Завдання економічного виховання молодших школярів. 

4. Професійна  орієнтація школярів. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Сутність та завдання трудового виховання учнів. 

Трудове виховання – це сукупність дій вихователя і вихованця, що забезпечують 

формування готовності до трудової діяльності.  

Готовність припускає:  

 теоретичну підготовку (систему знань про працю);  

 практичну підготовку (оволодіння системою як загально трудових умінь і 

навичок, так і спеціальних);  

 формування культури праці; психологічну підготовку (формування мотивів, 

потреб, позитивного ставлення). 

В. О. Сухомлинський трудове виховання розглядає як гармонію трьох понять: 

треба, важко і прекрасно.  

Завдання трудового виховання:  

 створення  умов для розуміння школярами ролі праці в житті; реальних 

перспектив праці в умовах ринкової економіки; 

 підготовка до самовизначення, вибору, адекватному реальному життю; 

 виховання психологічної готовності до праці ( позитивної установки на трудову 

діяльність); 

 практична підготовка школярів до трудової діяльності ( конкретні трудові вміння 

та навички); 
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 формування культури праці (наукова організація  праці, знання і дотримання 

правил техніки безпеки); 

 виховання економічної культури. 

2. Види трудової діяльності і вимоги до її організації. 

Основний вид трудової діяльності  школярів – це їх навчальна праця. Ще 

К.Д.Ушинський відзначав, що навчання – це найскладніша праця, яка дає їжу для 

розуму і душі, формує характер, розвиває здібності. 

Види трудової діяльності: 

1) Трудове навчання (процес навчання і вироблення у школярів умінь та навичок). В 

початкових класах учні набувають навичок роботи з папером, картоном, пластиліном, 

природними матеріалами. Вони беруть участь у вирощуванні рослин  на шкільній 

ділянці, квіти, ремонтують наочні посібники, виготовляють корисні речі, подарунки, 

іграшки для молодших дітей. 

2) Суспільно корисна праця, яка не спрямована безпосередньо на створення 

матеріальних цінностей, а припускає участь школярів в справах, що приносять користь 

іншим людям (озеленення вулиць, збір лікарської сировини, виготовлення годівниць 

для пташок, допомога старим). 

3) Продуктивна праця - спрямована на створення матеріальних цінностей (робота в 

саду, на полі). 

4) Самообслуговування – це вид праці, який входить в життя з дитячих років. 

Самообслуговування школярів передбачає  догляд за своїми речами, прибирання 

шкільних приміщень.  

За В. О. Сухомлинським, види праці: 

 Навчальна і виробнича. 

 Короткочасна і довгочасна. 

 Платна і безплатна. 

 Ручна і механізована. 

 Праця в майстерні і праця в полі. 

 Праця індивідуальна і колективна. 

 
"Праця лише тоді стає виховуючою, коли вона збагачує 

інтелектуальне життя, наповнює багатогранним змістом розумові, 

творчі інтереси, одухотворює моральну цілісність і звеличує 

естетичну красу особистості і колективу".  
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Вимоги до організації праці учнів: 

1) Підпорядкованість праці школярів навчально-виховним завданням.  

2) Розвиток у школярів позитивної мотивації, тобто індивід повинен усвідомити 

цінність праці, її користь. 

3) Праця повинна сприяти розвитку ініціативи, творчої самостійності школярів. 

4) Посильність праці (врахування вікових та індивідуальних особливостей 

школярів). 

5) Надання допомоги в трудових  діях учнів, їх коректування. 

6) Своєчасна оцінка результатів праці. 

7) Наукова організація праці. 

3. Завдання економічного виховання молодших школярів. 

Економічне виховання є невід’ємним компонентом підготовки школярів до 

трудової діяльності. 

Складові економічного виховання: 

 Економічна освіта – оволодіння економічною грамотою, формування  життєвих 

уявлень школярів про власність, ринкову економіку; 

 Оволодіння основами моральної поведінки в конкретній діяльності; 

 Виховання якостей бережливих хазяїв, дбайливого ставлення до матеріальних 

цінностей, природи, шкільного майна; 

 Виховання правової культури, яка забезпечує додержання моральних принципів 

в економічній діяльності; 

 Виховання економічної культури, яка, як і правова, дозволяє керування 

загальнолюдськими цінностями в реалізації своїх намагань. 

4. Професійна  орієнтація школярів. 
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Профорієнтація –  це підготовка особистості школяра до свідомого вибору 

професії. Але в останні роки часто використовується в психолого-педагогічній 

літературі поняття «професійне самовизначення» як процес формування особистістю 

свого ставлення до професійно-трудового середовища і спосіб його 

самореалізації,складова частина цілісного життєвого самовизначення». 

Вирішення цієї проблеми має ряд аспектів: 

1) Особистісний. Людина, визначаючи свою майбутню професію, пов’язує з цим 

свої інтереси, кар’єру, стан, розвиток своїх можливостей, тобто це проблема життя і 

щастя людини. 

2)  Суспільно-економічний. Правильний вибір людиною професії сприяє 

задовільненню потреб, інтересів, підвищенню продуктивності праці, зменшує 

мінливість кадрів. 

Професійна орієнтація, самовизначення школярів на різноманітних вікових 

етапах знаходять вияв у молодших школярів у добросовісному ставленні до праці, 

розумні її ролі в житті людини, проявів зацікавленості до професії батьків, найближчого 

оточення, до найбільш поширених і відомих учням професій. У підлітків уже виникають 

професійні плани, вони усвідомлюють свої інтереси та здібності. Цьому сприяє участь 

у діяльності, яка відповідає потребам продовження освіти. Старшокласників відрізняє 

розвиток професійної самосвідомості, коли враховується особиста мета вибору 

професії, здійснюється співставлення бажаної сфери діяльності, своїх ідеалів, уявлень 

про цінності і своїх реальних можливостей.  

Професійному самовизначенню допомагає поглиблене вивчення навчальних 

предметів, до яких у старшокласників проявився стійкий інтерес, здібності, навчання в 

ліцеях, гімназіях, коледжах. 

Засобами самовизначення є: професійна інформація і освіта, розвиток інтересів, 

нахилів школяра, професійна консультація, професійний вибір, соціально – професійна 

адаптація (якщо є умови для цього).  

Профінформація. Головна її функція – ознайомлення школярів з різними 

галузями господарства,масовими професіями, з тими вимогами, які ставить конкретна 

професія, тобто професійна освіта. Щоб мати уявлення про професію, учень повинен 

знати: 
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 історію її виникнення і розвитку (по можливості); 

 місце даної професії серед інших у певній галузі: попит на неї в місті, районі, 

області, в сільській місцевості, перспективи її розвитку; 

 зміст; технологію, матеріали, з якими пов’язана професія, продукцію; 

 які знання, уміння і навички необхідні робітнику конкретної про-фесії,значення 

загальноосвітньої підготовки в оволодінні професією; 

 умови роботи, характерні труднощі; 

 вимоги професії до фізичного розвитку, стану здоров’я, пам’яті, уваги, швидкості 

реакції; 

 про відпустку, охорону праці, заробітну плату; 

 про можливості для творчості, підвищення кваліфікації, продовження навчання; 

 де можна отримати професію. 

Профінформаційна робота здійснюється перш за все в навчальному процесі. 

Особлива роль належить  спеціальним інтегративним курсам: "Людина. Праця. 

Професія.", "Професійна кар’єра". В них вміщено відомості про психологічні ресурси 

особистості, про світ сучасної професійної праці, розкрито способи адаптації до своєї 

майбутньої професії в нових соціально-економічних умовах, можливості 

працевлаштування. 

Професійна освіта  здійснюється і в процесі вивчення школярами основ наук, 

економічної, трудової підготовки.  

Професійній інформації сприяє і організація позашкільної і позакласної роботи 

(екскурсія на підприємства, лекції, бесіди, конференції: тематичні вечори, перегляд і 

обговорення фільмів, зустрічі, диспути, олімпіади, конкурси,вікторини, захист 

рефератів про професії; участь у гуртках, трудових шкільних об’єднаннях, 

факультативах), де здійснюється розвиток інтересів, нахилів,здібностей особистості. 

Профконсультація припускає допомогу школяреві у виборі сфери діяльності та 

конкретної професії в залежності від його здібностей, інтересів, фізичних даних. 

Сферою діяльності  може бути природа, техніка, наука, мистецтво, людина, що можна 

представити у вигляді схеми.                                    

                                                    Людина : 
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 природа (сільське господарство, лісокористування, водокористування); 

 техніка (промисловість, транспорт, механізація сільського господарства); 

 наука (гуманітарні, природничо-математичні, економічні); 

 мистецтво (образотворче, література, музичне, театральне, хореографія); 

 людина (педагогіка, медицина, сфера побуту, управління). 

Профконсультаційна робота вимагає глибокого вивчення школярів: інтересу до 

навчальних предметів, видів діяльності, професій; рівні активності в позаурочній 

роботі; моральних якостей (дисциплінованості, працелюбності, відповідальності), 

здібностей і досягнень школярів, мотивів вибору професії. 

Профвибір – рішення школяра про вибір професії на основі ознайомлення з її 

особливостями і своїми індивідуальними. 

Мотиви вибору професії різноманітні: 

1) соціальні мотиви, які виявляються в прагненні своєю працею сприяти 

суспільному процесу; 

2)  моральні мотиви виявляються в прагненні своєю працею допомогти людям, 

рідним, близьким; 

3) естетичні мотиви, які виявляються  в прагненні юнаків і дівчат до естетики праці 

її краси, гармонії; 

4) пізнавальні мотиви, які характеризуються прагненням школярів до оволодіння 

спеціальними знаннями, до проникнення в сутність творчої діяльності з обраної 

професії, до ознайомлення зі змістом конкретної праці; 

5) творчі мотиви виражають бажання вибрати ту чи іншу професії, в силу 

можливості бути оригінальним, здійснювати наукові відкриття; 

6) престижні матеріальні мотиви виражають прагнення юнаків і дівчат до 

оволодіння професії високооплачуваною, яка дозволяє досягти значного становища в 

суспільстві.  

На формування мотивів вибору професії впливають різноманітні фактори:  

 сфера дружніх відносин; 

 засоби масової інформації;  

 художня та наукова література; 
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 педагогічний колектив: класний керівник, учитель, дирекція; 

 сім’я, близькі, родичі. 

Соціально-професійна адаптація школярів передбачає не тільки озброєння 

учнів теоретичними знаннями про способи, які забезпечують пристосування людини до 

змін оточуючих умов конкретної професійної праці, але і створення реальних ситуацій, 

які дозволяють застосувати знання на практиці ( певний тренінг). Це можуть бути ділові 

ігри, ситуації вибору, аналіз екстремальних ситуацій. По можливості необхідна 

безпосередня участь школярів у професійній діяльності. 

 

Лекція № 9 

Тема. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Мета: Ознайомити студентів з основними поняттями, що розкривають сутність 

естетичного виховання; розкрити основні джерела естетичного виховання молодших 

школярів; розвивати у студентів пізнавальні можливості, виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати знання самостійно.  

Ключові поняття: естетичне виховання, естетичні почуття, естетичний смак, 

естетичний ідеал, естетика поведінки, естетичне сприймання. 

План 

1. Основні складові естетичного виховання. 

2. Джерела естетичного виховання.  

3. Провідні форми естетичного виховання в початковій школі. 

Література 

1. 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. 

2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. 

– К.: Знання, 2008. – 566 с. 

3. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і 

методистів початкового навчання/О. Я. Савченко – 2-ге вид, доповнене, перероб./ – К.: 

Богданова А. М. 2009. – 226 с. 
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4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посіб. – 2-ге вид., допов. І 

перероблене. – К.: Вища школа, 2005. – 343с.: іл. 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Основні складові естетичного виховання. 

Важливою складовою всебічною гармонійного розвитку особистості е естетичне 

виховання. 

Естетичне виховання – складова частина виховного процесу, безпосередньо 

спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами 

краси в усіх сферах діяльності людини. 

Методологічною засадою естетичного виховання е етика - наука про загальні 

закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про сутність і форми 

відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в 

розвитку суспільства. 

У процесі естетичного виховання формуються естетична свідомість і поведінка 

школяра. 

Естетична свідомість – форма суспільної свідомості, що являє собою художньо-

емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, пере-живання, оцінки, смаки, 

ідеали тощо і концентровано виражається в мистецькій творчості та естетичних 

поглядах. 

Естетичні почуття – особливі почуття насолоди, які відчуває людина, 

сприймаючи прекрасне в дійсності й у творах мистецтва.  

Естетичний смак – здатність людини правильно оцінювати прекрасне, 

відокремлювати справді прекрасне від неестетичного.  

Естетичний ідеал – уявлення людини про прекрасне, до чого вона прагне, на що 

рівняється.  

Естетика поведінки – риси прекрасного у вчинках і діях людини у ставленні до 

праці й до суспільства, в манерах і зовнішньому вигляді, у формах спілкування з 

людьми. 

У процесі естетичного виховання важливо навчити учнів розуміти й сприймати 

красу. Спостерігаючи прекрасне, людина не може залишатися байдужою, вона 

переживає, відчуваючи любов або ненависть до спостережуваного. Тому треба, щоб 
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діти вміли розрізняти справді красиве і потворне. Під час естетичного сприймання 

виникають певні емоції.  

Завдання виховання – створення умов, які б сприяли формуванню емоційної 

сфери учнів. 

Багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне багатство. Складною 

е проблема формування сприймання мистецтва. Щоб сприймати художній чи музичний 

твір, треба мати елементарну теоретичну підготовку. Краще сприймається те, що 

зрозуміле, про що е певні знання. Цей принциповий підхід слід узяти за основу при 

використанні в естетичному вихованні музики, образотворчого мистецтва, скульптури. 

Сформовані естетичні смаки та естетичний ідеал і розвинена здатність оцінювати 

прекрасне дають людині змогу зрозуміти суть прекрасного. Сприймаючи прекрасне, 

аналізуючи побачене, порівнюючи з відомим и баченим раніше, вона дає йому певну 

оцінку. Рівень такого естетичного мислення залежить від розумового виховання, вміння 

здійснювати мислительні операції. 

Поряд із розвитком естетичного сприймання, прищепленням естетичних смаків у 

процесі естетичного виховання в учнів формують естетичне ставлення до навколишньої 

дійсності. Людина повинна не лише милуватися красою природи чи пам'ятками 

культури, а й берегти і захищати їх. Важливе значення має виховання у школярів 

естетики поведінки – акуратності в одязі, красивої постави і манер, уміння триматися 

невимушене, природно, культурно й естетично виявляти свої емоції. Це якості тісно 

пов'язані з моральністю особистості учня. 

 

2. Джерела естетичного виховання.  

В естетичному вихованні школярів використовують різні джерела: 

1) твори образотворчого мистецтва. Під час спостереження картини або скульптури, 

яка відображає життя людини чи природи, в дитини розвивається не лише сприйняття, 

а й фантазія: вона мислить, уявляє, "домальовує" зображене, бачить за картиною події, 

образи, характери; 

2) музику, яка, відображаючи дійсність за допомогою мелодій, інтонацій, тембру, 

впливає на емоційно-почуттєву сферу людини, на її поведінку;  
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3) художню літературу. Головним виразником естетики в літературі е слова. На 

думку К. Ушинського, слово як засіб вираження в літературному творі набуває 

подвійної художньої сили. 

Словесний образ має ще й понятійну основу і сприймається насамперед розумом. 

Тому література - важливий засіб розвитку інтелекту учнів;  

4) театр, кіно, телебачення, естраду, цирк. Цінність їх у тому, що, крім змістової 

частини, вони об'єднують у собі елементи багатьох видів мистецтв (літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, тощо);  

5) поведінку і діяльність школярів. Достойні вчинки учнів, успіхи в навчанні, праці, 

спортивній, громадській, художній діяльності повинні стати предметом обговорення з 

естетичних позицій;  

6) природу її красу в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, закономірній зміні 

явищ, які мають місце в живій і неживій природі;  

7) факти, події суспільного життя. Героїчні вчинки людей, краса їх взаємин, духовне 

багатство, моральна чистота й фізична досконалість повинні бути предметом 

обговорення з учнями;  

8) оформлення побуту (залучення дітей до створення естетичної обстановки в школі, 

класі, квартирі). 

Одним з головних шляхів естетичного виховання в школі е навчальна робота. У 

багатьох школах створено малі академії народних мистецтв (МАНМ), університети 

народознавства, товариства народних умільців, школи і класи кобзарського, 

сопілкарського мистецтва, етнографічні групи, фольклорні ансамблі, вертепи; учителі 

проводять подорожі до витоків рідного слова, уроки на природі, години улюбленої 

праці, творчості, уроки емоційної культури, народознавства, людинознавства, 

мистецтвознавства, мандрівки в історію тощо. Виняткову роль в естетичному вихованні 

школярі відіграють предмети естетичного циклу (малювання, співи, музика). На уроках 

із цих предметів учні не лише здобувають певні теоретичні знання з конкретних видів 

мистецтва, а й набувають відповідних практичних умінь та навичок, розвивають свої 

мистецькі здібності. 

Вагомим доповненням до цього циклу е уроки української мови, української та 

світової літератури, на яких учні засвоюють багатство і красу рідної мови, знайомляться 
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з шедеврами рідної та світової літератури. На уроках природничо-математичних 

дисциплін відкриваються великі можливості використання краси природи, формування 

бережливого ставлення до неї. 

Краса фізики і математики – в логічній чіткості наукових побудов і доведень, 

чіткості їх структури. Певне виховне значення має як естетика праці, що дають змогу 

особистості творчо виявити себе. На уроках фізичного виховання учні вчаться красиво 

і правильно триматися й ходити. На розв'язання завдань естетичного виховання 

спрямована також позакласна виховна робота. Крім бесід, лекцій, диспутів, тематичних 

вечорів, вечорів запитань і відповідей на естетичну тематику, цінною в естетичному 

вихованні е участь школярів у діяльності шкільних клубів любителів мистецтв, гуртках 

художньої самодіяльності, літературних об'єднаннях, музичних ансамблях і шкільних 

оркестрах, шкільних театрах. Розширювати й поглиблювати свої естетичні знання, 

уміння і навички учні можуть у позашкільних освітньо-виховних установах: музичних 

і художніх школах, будинках і палацах школярів, студіях. 

Важливу роль в естетичному вихованні школярів відіграє сім'я. Належне 

естетичне оформлення квартири, наявність бібліотеки, мистецьких журналів, 

телевізора, сімейних традицій з обговорення телепередач, прочитаних книжок, 

сімейний відпочинок на природі, спільне відвідування театру – все це створює 

сприятливі умови для прищеплення естетичних смаків дітям. 

3. Провідні форми естетичного виховання в початковій школі. 

 

 

 

 

 

Незамінними джерелом виховання духовності є залучення молодших учнів до 

естетичних переживань: милування світом природи, красою мистецтва, красою 

людських стосунків.  

Сприймання краси як цінності відбувається в ситуаціях прямого або 

опосередкованого  спілкування дітей з природою, яке доступне дітям цього віку. Під 

час екскурсій, прогулянок, спостережень в них часто виникають естетичні переживання 

"Краса – кров і плоть людяності, добрих почуттів, сердечних відносин … 

Усмішка, захоплення, подив перед красою уявлялись мені стежинкою, яка 

повинна привести до дитячих сердець. " 

 (В. О. Сухомлинський) 
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від сприймання до краси в дитячі роки глибокі і щирі, тому важливо не проминути цю 

можливість для виховання потреби в красивому, яка сильно впливає на зміст духовного 

життя дитини. Невичерпним джерелом емоційного піднесення думки є відкриття перед 

дитиною невідомого в навколишньому світі. "Перші уроки мислення мають бути не в 

класі, не перед класною дошкою, а серед природи, " бо "краса й жива думка так само 

органічно поєднані, яка сонце і квітня. " 

Світ почуттів, думок, яскравих художніх образів породжує особистісне 

сприймання і переживання музики. Музика – це мова почуттів. Мелодія передає 

найтонші відтінки почуттів, недоступні слову. Музика починається там, де кінчається 

слово. І якщо словом обмежується проникнення вихователя в потаємні куточку юного 

серце, якщо після слова не починається тонше й глибше проникнення – музика, 

виховання не може бути повноцінним.  

 

Лекція № 10 

Тема. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Мета. Актуалізувати знання студентів щодо змісту виховання в початковій школі, 

розкрити сутність фізичного виховання, виховувати шанобливе ставлення до фізичної 

культури та здорового способу життя, дисциплінованість, прищеплювати прагнення до 

фізичного саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення. 

Ключові поняття: фізичне виховання, фізична культура, здоровий спосіб життя, 

фізичний саморозвиток, дисциплінованість. 

План 

1. Фізичне виховання і здоров’я нації. 

2. Зміст фізичного виховання. 

3. Засоби фізичного виховання.  

Література 

1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. 

2. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ 

виховання. – 2005. – № 4 (5). – с. 7-30. 

3. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для 
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вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко - 2-ге вид, доповнене, 

перероб./ – К.: Богданова А. М. 2009. – 226 с. 

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 

343 с. 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Фізичне виховання і здоров’я нації. 

Компонентом усебічного розвитку особистості є фізичне виховання. 

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на 

зміцнення здоров’я та загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і 

фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та 

вмінь 

Теорія і практика фізичного виховання спираються на дані фізіології. 

Фізіологічна наука озброює теорію і методику фізичного виховання закономірностями 

розвитку організму людини, правильного врахування впливу різноманітних чинників 

на його функціональну діяльність. На основі її даних розробляють науково 

обґрунтовану систему фізичних вправ, спрямованих на розвиток рухових дій і 

формування фізичних якостей організму. 

Виховання підростаючого покоління фізично здоровим – важливе завдання 

сім’ї та школи. На жаль, нині практично здоровими є лише 27% дітей дошкільного віку, 

лише 65% дітей і 60% підлітків фізично гармонійно розвинені. У м. Києві, 

наприклад, половина учнів старших класів за станом здоров'я мають обмеження щодо 

вибору професії, а серед випускників шкіл не менше половини не придатні або частково 

придатні до військової служби. 

На думку професора О.Вишневського, потрібна докорінна перебудова організації 

фізичного виховання школярів. По-перше, слід кардинально змінити власні погляди на 

фізкультуру, на фізичний стан, красу людського тіла, не сприймати їх як щось 

другорядне. Учитель власним прикладом повинен демонструвати важливість 

фізкультури, здорового способу життя. По-друге, конче необхідно розвантажити 

навчальні плани і програми, значно скоротивши інформативне навчання з таким 

розрахунком, щоб загальна кількість навчальних предметів становила 7-10 у 

початкових класах і 10-12 – у старших, як це характерно для європейських шкіл. 



199 

 

Робочий тиждень у такому разі не перевищуватиме 24-30 год., включаючи виконання 

домашніх завдань. Таким чином можна збільшити питому вагу уроків фізичної 

культури. По-третє, слід відмовитися від традиційних форм і режиму діяльності на 

уроці, коли діти увесь час сидять майже нерухомо, а вчитель "навіює" їм знання. Тут 

немає інтенсивної праці дитини, проте є дуже шкідливе для здоров'я сидіння за партою 

без руху. По-четверте, потрібен повний перегляд концепцій і методики фізкультурної 

роботи в школі. Вона повинна стати формою активного відпочинку і має працювати 

на здоров'я, виховання і задоволення фізіологічних потреб дитини. Важко не погодитись 

з цими думками. 

Зміст фізичного виховання школярів визначається навчальною програмою з 

предмета та програмами секцій і гуртків. Програмою передбачено: 

1) засвоєння теоретичних відомостей (знання із загальної гігієни та гігієни 

фізичних вправ, відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами). 

Теоретичний матеріал повідомляють на вступних заняттях і в системі навчально-

тренувальної роботи на уроці у зв'язку з виконуваними вправами;  

2) гімнастичні вправи, що сприяють загальному фізичному розвиткові учнів 

(шикування і перешикування, стройові вправи, вправи, спрямовані на загальний 

розвиток дитини, на формування правильної постави, акробатичні вправи, 

танцювальні вправи, лазіння і перелізання, вправи з рівноваги, вправи в висах і 

упорах, опорні стрибки);  

3) легка атлетика (різні види бігу, стрибки в довжину і висоту, метання на відстань);  

4) рухливі ігри, розраховані на розвиток в учнів кмітливості, спритності, 

швидкості дій, виховання колективізму і дисциплінованості;  

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

6) лижна підготовка (оволодіння основними прийомами техніки пересування на 

лижах, розвиток рухових якостей);  

7) кросова і ковзанярська підготовка;  

8) плавання (кролем на грудях і на спині, брасом, а також пірнання і прийоми 

рятування тих, хто тоне). 
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Складність реалізації програми в тому, що на одному уроці доводиться 

опановувати елементи кількох розділів. Це утруднює планування навчального 

матеріалу на семестр і на кожний урок. 

2. Зміст фізичного виховання. 

Зміст фізичного виховання на всі роки навчання учнів у школі підібрано з 

таким розрахунком, щоб забезпечити: 

1) Зміцнення здоров'я і загартування організму школярів, сприяння їх фізичному 

розвитку та підвищенню працездатності. Становлення і розвиток основних  функцій  

організму, що відбувається в шкільні роки, потребує використання всіх чинників, які 

позитивно впливають на цей процес. Піклування про здоров'я школярів – головне 

завдання кожного вчителя на кожному навчальному занятті. 

2) Формування та вдосконалення рухових навичок і вмінь та повідомлення 

пов'язаних з ними знань.  

Мета фізичного виховання – формування життєво важливих навичок і вмінь у 

природних видах рухів: бігу, стрибках, ходіння на лижах, плаванні. Для цього потрібні 

знання про способи і правила виконання рухових дій, які учні здобувають під час 

пояснень і демонстрування. 

3) Розвиток основних рухових якостей. Для виконання багатьох дій людині 

необхідні певні якості, зокрема сила – здатність долати зовнішній опір або протидіяти 

йому за рахунок мускульних зусиль; швидкість – здатність виконувати рухи за 

мінімальний період часу; витривалість – здатність виконувати певну роботу тривалий 

час; гнучкість – здатність виконувати рухи з великою амплітудою; спритність – 

здатність швидко засвоювати нові рухи й успішно діяти в умовах, що змінюються. Ці 

рухові якості розвиваються й виявляються в тісному взаємозв'язку. 

4) Формування звички та стійкого інтересу до систематичних занять фізичними 

вправами. Позитивний вплив фізичних вправ можливий лише за умови їх 

систематичного виконання, що переростає у звичку і потребу. Для виховання такої 

потреби, необхідно пробудити в дитини інтерес до вправ, підбирати цікаві вправи, 

вчасно заохотити учня до їх виконання. Змістовне дозвілля сприяє активному 

відпочинку і духовному вдосконаленню школярів. 
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Важливим у формуванні звички до занять фізичними вправами є правильний 

режим дня і тижня, здорове харчування, достатній за часом сон. Неприпустиме 

вживання алкоголю, нікотину, наркотиків; 

5) Виховання гігієнічних навичок, повідомлення знань про фізичні вправи та 

загартування. Гігієнічну освіту учні здобувають під час вивчення різних предметів, 

зокрема біології. Вони дізнаються про режим дня, гігієну харчування, сну та ін. У 

процесі занять фізичними вправами засвоюють правила їх застосування, дізнаються про 

вплив вправ на організм, про гігієнічні вимоги до загартування. Водночас учні 

оволодівають прийомами самоконтролю за своєю працездатністю, втомлюваністю, 

пульсом, загальним самопочуттям. 

У фізичному вихованні використовують фізичні вправи, природні та гігієнічні 

чинники. 

3. Засоби фізичного виховання.  

Фізичні вправи. Під ними розуміють рухові дії, спеціально організовані й 

свідомо виконувані відповідно до закономірностей і завдань фізичного виховання. 

До фізичних вправ належать гімнастика, ігри, туризм, спорт. 

Гімнастика. Спеціальний вид фізичного вдосконалення, що охоплює 

найрізноманітніші вправи: стройові та порядкові (навчання раціональних способів 

шикувань, перешикувань та пересувань з метою виховання навичок колективних дій); 

загальнорозвиваючі (передбачають розвиток як окремих частин тіла, так і всього 

організму); вільні вправи (удосконалення координації рухів, вироблення чуття ритму, 

краси рухів); прикладні як засіб всебічного розвитку особистості (біг, стрибки, метання 

та ін.); гімнастичні – вправи на різних спеціальних снарядах (акробатичні, що 

розвивають силу, спритність, уміння орієнтуватися в просторі; вправи художньої 

гімнастики як засіб фізичного та естетичного виховання). 

Ігри. Задовольняючи природний потяг дітей і підлітків до рухової активності, 

ігри збуджують колективні переживання, дають радість від спільних зусиль, 

сприяють зміцненню товариськості й дружби. У початкових класах проводять 

переважно рухливі ігри, в середніх і старших – спортивні. 

Туризм. Охоплює прогулянки, екскурсії, походи і мандрівки, які 

організовують для ознайомлення учнів з рідним краєм, природою, історичними та 
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культурними пам'ятками. У таких заходах учні фізично загартовуються, вчаться бути 

витривалішими, набувають прикладних навичок орієнтування і руху в ускладненій 

обстановці, досвіду колективного життя і діяльності, на практиці засвоюють норми 

відповідального ставлення до природи. 

Спорт. На відміну від фізичної культури, спорт завжди пов'язаний з досягненням 

максимальних результатів в окремих видах фізичних вправ. Для виявлення спортивно-

технічних результатів проводять змагання. В гострій спортивній боротьбі учні долають 

значні фізичні та нервові навантаження, виявляють і розвивають рухові й морально-

вольові якості. 

Природні чинники. Серед засобів фізичного виховання важлива роль належить  

природним чинникам (сонце, повітря, вода). Діючи спільно з фі-зичними вправами, 

вони посилюють їх оздоровчий вплив на учнів. 

Гігієнічні чинники. Охоплюють гігієнічне забезпечення фізкультурних занять, 

раціональний режим навчальної праці, відпочинку, харчування, сну та ін. Для 

результативних занять фізкультурою певним гігієнічним вимогам мають відповідати 

спортивні зали, рекреаційні приміщення, спортивне та інше обладнання. Гігієнічними 

нормами регламентований і режим дня школяра, який диференціюється залежно від 

стану здоров'я, рівня працездатності, конкретних умов життя та індивідуальних 

особливостей учнів. Проте загальними і єдиними для всіх учнів мають бути ранкова 

гімнастика, туалет, навчальні заняття в школі, обід, післяобідній відпочинок, 

виконання домашніх завдань, перебування на свіжому повітрі, спорт, заняття за 

інтересами, вечеря, вечірня прогулянка, підготовка до сну. 

На заняттях фізичною культурою застосовують такі способи виконання вправ: 

фронтальний – одночасне виконання вправ усіма учнями. Його використовують під час 

навчання шикувань і перешикувань, загальнорозвивальних вправ без предметів і з 

предметами, ходьби, бігу, танцювальних вправ, пересувань на лижах та ін.); потоковий 

– учні виконують вправу один за одним по черзі, тобто потоком. Потоків може бути 

кілька. Цей спосіб використовують при виконанні стрибків у довжину, висоту, вправ з 

рівноваги, акробатичних, лазіння, спусків і підйомів на лижах; змінний – учнів ділять на 

зміни, які по черзі виконують вправи. Використовують при виконанні лазіння, метань 

на відстань, акробатичних вправ, бігу на швидкість; груповий – передбачає поділ 
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учнів на класи, групи, кожна з яких виконує окрему вправу. Через визначений час 

групи міняються місцями з таким розрахунком, щоб кожна з них виконала всі вправи; 

індивідуальний – застосовують при виконанні учнями вправ на оцінку; коловий – 

невеликі групи учнів виконують певну кількість різних вправ, послідовно переходячи 

по колу від одного спеціально підготовленого місця для виконання певної вправи до 

іншого. Коловим способом виконують вправи, які учні вже добре засвоїли. 

 Фізичному розвиткові школярів сприяють різноманітні форми позаурочної 

фізкультурно-спортивної діяльності. Найпоширеніші з них: 

 гімнастика перед уроками, мета якої – організація учнів на початку навчального 

дня, запобігання викривленню постави, підвищення працездатності учнів упродовж 

дня, загартування організму. Для її проведення потрібне місце. Слід також прагнути, 

щоб гімнастику робили всі учні; 

 фізкультурні хвилинки і паузи для зняття втоми. Для виконання вправ учні 

виходять із-за парт, ослаблюють комірці та ремінці. Вправи проводять в 1–8 класах 

на кожному уроці після 20–30-хвилинної роботи протягом 2,5–3 хв. Діти виконують 3–

4 вправи з 6–8-разовим повторенням. Фізкультурні паузи практикують також у групах 

подовженого дня і вдома з учнями середніх і старших класів протягом 10-15 хв. кожні 

50-60 хв. навчальної праці. На таких «хвилинках» доцільно опрацьовувати 

домашні завдання з фізичної культури; 

 позаурочні заняття (гуртки та секції), завдання яких – створення умов для 

прищеплення учням звички до систематичних занять,  сприяння запровадженню 

фізичної культури в побут. На позаурочних заняттях закріплюються й 

удосконалюються здобуті на уроках знання, практичні вміння та навички. Характерною 

рисою позаурочних форм занять є їх добровільність; 

 година здоров'я, яку в багатьох школах проводять щодня після 2-го або 3-го уроку 

і яка триває 45 хв. Час для неї вивільняють за рахунок великої перерви та скорочення 

всіх уроків на 5 хв. Вправи виконують переважно на свіжому  повітрі  (учні  

займаються  в  спортивній  формі).  Вчителі  можуть виконувати вправи разом з 

учнями або окремою групою; 

 масові змагання, спортивні свята передбачають чітку організацію, дотримання 
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певних ритуалів. Усе це забезпечує комплексне розв'язання завдань виховання школярів: 

фізичного, морального, естетичного та ін. 

У сучасної молоді набули популярності різні системи єдиноборств, як українські, 

коріння яких сягає козацької доби, так і східні. Вони сприяють загартуванню юнаків, 

виховують спритність, витривалість. 

Щоб привернути увагу до проблем фізичного виховання, в Україні 

розроблено комплексну програму "Фізичне виховання – здоров'я нації", в якій визначено 

пріоритетні напрями державної політики на 1999—2005 роки. Згідно з нею, фізичне 

виховання в навчально-виховній сфері як складова частина загальної системи освіти 

має закласти підвалини забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров'я, 

комплексного підходу до формування розумової та психологічної підготовки до 

активного життя й професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, 

пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і 

форм фізичного вдосконалення безперервності цього процесу. 

Народна педагогіка про зміст виховання: 

Пращ — душа всього життя. 

Розум — найбільше багатство. 

Мораль чиста — краще всякого намиста. 

За рідний край — хоч помирай. 

Як будеш рідної землі триматися, то будеш від неї сили набиратися. 

Нема щастя без здоров'я. 

Хата хоч і бідненька, але чиста й чепурненька, тому й гарна та веселенька. 

У здоровому тілі — здоровий дух. 

Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє. 

Щоб працювати, треба силу мати. 

Від здорового коріння — здорове пагіння. 

Коли немає сили, то й світ не милий. 

Здоровому — все здорово. 

Як дитина бігає і грається, то її здоров'я усміхається. 

 

Лекція № 11 
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Тема. СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ТА ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Мета. Сформувати у студентів уявлення про статеве та гендерне виховання молодших 

школярів, виховувати моральність, відповідальність, повагу до людей протилежної 

статі, розвивати активність, професійні якості, комунікативні здібності. 

Ключові поняття: статеве виховання, гендерне виховання, гендерна освіта, стать, 

сутність взаємин представників різної статі. 

План 

1. Статеве виховання молодших школярів. 

2. Статеві відмінності та їх вплив на статеве виховання дітей. 

3. Особливості гендерної освіти та гендерного виховання учнів початко-вої школи. 

Література 

1. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 

343 с. 

2. Ярощук Л.Г. Методика виховної роботи. Навч.-метод. Комплекс. – К.: 

Видавничий Дім "Слово", 2012. – 320 с. 

3. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і 

методистів початкового навчання / О.Я. Савченко. – К.: Богданова А. М., 2009. – 226 с.  

4. 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. 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Статеве виховання молодших школярів. 

Статеве виховання – процес засвоєння підростаючим поколінням знань про 

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

особами протилежної статі нормами моралі (Яро-щук Л.Г.). 

Статеве виховання – складова загального процесу виховної роботи школи і сім'ї, 

що забезпечує правильний статевий розвиток дітей і молоді. Потреба в поліпшенні 

статевого виховання учнівської молоді в сучасній школі зумовлена прискореним 

статевим розвитком школярів (акселерація), недостатнім рівнем обізнаності 
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неповнолітніх у статевій сфері, отриманням ними інформації з цього питання (нерідко 

перекрученої, вульгарної) переважно на вулиці, статевою розпустою певної частини 

неповнолітніх, проституцією та злочинністю на статевому ґрунті. Значний вплив 

справляє на них порнографія, кіно- та телепродукція на сексуальну тематику, що руйнує 

психіку неповнолітніх. Усе це виявляється в недостатній підготовленості багатьох 

молодих людей до створення сім'ї, виконання родинних обов'язків, що в майбутньому 

призводить до розлучень. У статевому вихованні насамперед необхідно враховувати 

вікові особливості школярів.  

Так, у молодшому шкільному віці відбувається самоусвідомлення дітьми своєї 

статевої належності, закладаються психологічна та емоційна основи сексуальності – 

сором'язливість чи розв'язність, різкість чи м'якість, ласкавість чи грубість, доброта чи 

злість, щедрість чи скупість тощо. Еротична чутливість виявляється через внутрішню 

рецепцію (зона геніталій). У цьому віці діти активно засвоюють принципи спілкування 

людей різної статі. Більшість молодших школярів ще шукають розгадку секрету 

дітонародження, таємниці материнства. Власне сексуальна сфера перебуває у стадії 

спокою. В процесі статевого виховання дітей молодшого шкільного віку повинні 

враховуватися фізіологічні і психологічні особливості. Для нормального статевого 

розвитку і встановлення правильних відносин між хлопчиками і дівчатами в цьому 

періоді важливо виховувати такі моральні якості, як сором’язливість, стриманість, 

здатність завжди надавати допомогу і т. ін. Встановленню здорових відносин між 

хлопчиками і дівчатами сприяють відвідання музеїв, театрів, походи і інші заходи, що 

організовуються дорослими, внаслідок цих заходів формуються спільні погляди і 

інтереси. 

2. Статеві відмінності і їх вплив на статеве виховання молодших школярів. 

В. Сухомлинський стверджував, що хлопці повинні отримати "чоловіче 

виховання" (загартовування, важчі роботи, допомога старшим і дівчатам тощо). 

Нагадування: "Ти чоловік" сприяє вихованню лицарського ставлення до дівчини. У 

свою чергу, дівчата мають отримати "жіноче виховання". При цьому строгість дівчини, 

її вимогливість і нетерпиме ставлення до зла і несправедливості, прагнення бути 

самобутньою, яскравою, незалежною особистістю є своєрідним засобом виховання в 

юнаків якостей чоловіка. "Виховання стійких, мужніх, незламних, непримиренних до 
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зла жінок – це, на наш погляд, одне з найважливіших завдань формування людини". 

Стать об'єднує комплекс репродуктивних, загальносоматичних, психологічних, 

поведінкових, соціальних характеристик, що зумовлюють розвиток індивідуальності 

дитини по одному з двох магістральних шляхів – чоловічому чи жіночому. 

Психологічна стать не виникає одномоментно, а складається поступово в процесі 

становлення особистості дитини, формування самосвідомості, образу самого себе. На 

усвідомлення своєї статевої належності справляють вплив як біологічні, так і соціальні 

фактори. Психологічна стать поєднує в собі певні особливості генетичної, хромосомної 

статі з її гормональними й морфологічними характеристиками та специфічні риси статі 

соціальної, що концентруються в ідеальних уявленнях про справжнього чоловіка і 

справжню жінку, стереотипах маскулінності та фемінінності. Зовнішні соціалізуючі 

впливи на дитину з боку спочатку близьких дорослих, потім середовища, що дедалі 

розширюється, включаючи і ровесників, і засоби масової інформації, переломлюються 

через індивідуально-неповторні особливості психіки конкретної дитини. Крізь цю 

призму стереотипні рольові приписи, культурологічні стандарти якісно 

видозмінюються, стають унікальними за своїм впливом і досягнутим ефектом. 

Формування ставлення до себе як майбутнього чоловіка чи жінки, усвідомлення, 

сприйняття дитиною своєї статевої належності відбувається протягом значного періоду 

і включає кілька етапів, на кожному з яких питома вага біологічного і соціального 

компонентів змінюється. У ІІ й ІІІ класах необхідність особливого підходу до виховання 

хлопчиків і дівчаток стає усе більш очевидною. У цей час збільшується розходження в 

темпах загального фізичного (у тому числі і статевого) розвитку хлопчиків і дівчат 

(воно досягає максимуму в підлітковому віці). Дівчата раніш і глибше починають 

усвідомлювати себе як особистість жіночого типу. У них раніш формується почуття 

дорослості. Ті ж особистісні зміни у хлопчиків починаються на два-три роки пізніше. 

Ми, звичайно, не в силах втручатися в процес об'єктивного фізичного дозрівання 

(наприклад, прискорити його у хлопчиків), проте в нас є підстави саме в цьому віці 

забезпечити для дітей умови для прискореного соціального розвитку. Нам треба 

прагнути так організувати спільну діяльність дітей, щоб істотно зменшити розходження 

в зовнішніх формах поведінки хлопчиків і дівчат і уникнути багатьох конфліктів, що 

виникають між ними. Відомо, що дівчата цього віку більш активні, ніж хлопчики, більш 
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сумлінні, більш відповідальні. Часто саме в цьому джерело хлоп'ячої опозиції 

«жіночому командирству». Виходить, необхідно намагатися спеціально якнайчастіше 

ставити хлопчиків у позицію відповідальних і ініціативних членів колективу. Необхідно 

уважно відзначати прояви почуття дорослості в хлопчиків, підтримувати його. 

3. Особливості гендерної освіти та гендерного виховання учнів початкової 

школи. 

 

 

 

 

 

Гендерне виховання – процес, спрямований на формування якостей, рис і 

властивостей, що визначають необхідне суспільству ставлення людини до 

представників іншої статі, рівноправні соціальні взаємини статей.  

Поняття "гендер" включає в себе соціально-визначені характеристики чоловіків 

і жінок на відміну від біологічно визначених. Тому ця категорія ще за своєю сутністю 

розглядається як "соціокультурна стать", що підкреслює соціальний характер 

нерівності між статями, яка поступово змінюється залежно від суспільних та 

культурних перетворень. 

Мета гендерного виховання полягає не лише у формуванні правильного розуміння 

сутності моральних норм та установок у сфері взаємин статей, але й потреби 

керуватися ними в усіх сферах діяльності. 

Способом прояву гендерних особливостей дітей молодшого шкільного віку і 

відображенням рівня сформованості їх гендеру є гра. У ній діти через виконання певних 

ролей засвоюють Уявлення про гендерну поведінку. Хлопчики частіше вибирають для 

гри "силові сюжети" й у зв'язку з цим - відповідні ролі. Дівчаткам більше імпонують 

ігри з традиційними жіночими ролями. Гра дає змогу засвоїти не лише соціальні ролі, 

але й набути навички спілкування й взаємодії з однолітками протилежної статі. 

Традиційні ігри спрямовані на засвоєння дитиною її гендерної ролі, яка набувається 

саме в рольовій грі (у дочки-матері, війну). 

Для християнства чоловік і жінка - особи рівноправні, однаково 

самостійні й однаково відповідальні... 

К.Д.  Ушинський 
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У процесі гендерної соціалізації велику роль відіграють дитячі іграшки. Доведено 

фахівцями, що іграшки та ігри допомагають дівчаткам розвиватися в тих видах 

діяльності, які стосуються підготовки до материнства і ведення домашнього 

господарства, розвивають уміння спілкуватися й навички співпраці. У хлопчиків все 

інакше: іграшки та ігри спонукають їх до винахідництва, перетворення навколишнього 

світу, допомагають розвинути навички, які пізніше ляжуть в основу просторових і 

математичних здібностей, заохочують незалежну, змагальну і лідерську поведінку. 

З метою збагачення змісту ігор сімейної тематики ефективними виявляються такі 

сюжетні лінії, як "У сім'ї народилась дитина", "Приїзд бабусі", "Сім'я на дачі" та інші. 

У процесі таких ігор уточнюються уявлення дітей про особливості сімейного життя, про 

взаємодію поколінь, про дозвілля. В ігрових діях діти відтворюють поведінку, почуття, 

переживання своїх батьків так, як вони їх собі уявляють, відображають різні життєві 

ситуації. Діти граються іграшками, допомагають батькам, читають історії з життя 

різних соціальних груп, слухають сімейні розмови та пасивно беруть участь у сімейних 

інцидентах. З такого повсякденного досвіду вони виносять уявлення про дії чоловіка й 

жінки в різних ситуаціях, про те, як чоловік і дру-жина мають ставитися один до одного. 

У діагностичній і психотерапевтичній практиці така техніка відома під назвою 

"психодрама" (Дж. Морено). 

Сутність ролевих ігор полягає не в акторській майстерності. Сценки (ігри) 

допомагають учням початкової школи поставити себе в конкретну ситуацію й відчути 

на собі не свої почуття, а почуття й установки людини, особливо іншої статі, в 

поданій ситуації. Корисно уявити себе в становищі людини, яка сильно 

відрізняється від тебе. Наприклад, якщо молода людина розігрує роль одного з 

батьків, вона може зрозуміти позицію й точку зору батьків. 

У дівчаток з перших років життя проявляється спрямованість грати роль 

матері і хазяйки у створюваній нею ляльковій сім'ї. Вона досить серйозно 

моделює і «програє» роль виховательки своїх майбутніх дітей. На жаль, її ігри в 

ляльки нерідко надто рано висміюються раціонально налаштованими батьками 

й дорослими, а часом й учителями школи, якщо їм про це стає відомо. І з цієї 

причини трапляється так, що дівчинка ще задовго до реального вступу в роль 
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нареченої і матері припиняє гратися в дочки-матері, тим самим придушуючи в 

собі те, що є умовою розвитку жіночності. 

Для сьогодення характерною є цікава ігрова метаморфоза – стара добра гра 

в "дочки-матері" трансформувалась у гру з лялькою Барбі. Маленька дівчинка 

вже не "баюкає" ляльку-пупса і не видумує з нею свої наївні історії. Барбі – це 

втілення цілого способу життя, за яким треба жити красиво й без проблем, 

орієнтуватися на те, що престижно і модно, та взяти від життя все можливе. Барбі 

не переживає, не конфліктує, не долає труднощі й не мріє про щось недосяжне. 

Граючись з Барбі, діти приходять "на все готове". Ідеально організована гра 

збіднює фантазію. Умови гри – це ті ж "обмеження ступенів свободи", рамки, в які 

вписується ігровий світ. Барбі-астронавт і Барбі-мод-ниця з ідеальним 

екіпіруванням - іграшки, призначення яких чітко визначене. Хоча, з другого 

боку, це теж непогано: Барбі дає змогу дівчаткам прилучитися до ролі красуні-

принцеси. Дитина, яка не бавиться відповід-ними до статі іграшками, майже 

неминуче зіткнеться з труднощами: можливі проблеми в спілкуванні із 

однолітками як своєї, так і протилежної статі; її самооцінка буде менш стійка та 

адекватна. 

У процесі гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку мають 

враховуватись фізіологічні і психологічні особливості. Для нормального 

статевого розвитку і встановлення правильних стосунків між хлопчиками і 

дівчатками в цьому періоді важливо розвивати такі моральні якості, як 

соромливість стриманість, готовність завжди надати допомогу тощо. 

Встановленню здорових стосунків між хлопчиками і дівчатками сприяють 

спільні відвідування музеїв, театрів, походи та інші заходи. Часом у дітей 

молодшого шкільного віку може виникати почуття симпатії і зазвичай воно 

спрямоване на старшу людину. При цьому діти намагаються бути ближче до цієї 

людини, пестяться, доглядають за нею. У таких випадках не слід фіксувати уваги 

дитини на її почуттях, оскільки така закоханість з часом проходить сама собою. 

У шкільному житті ми часто зустрічаємось ще з одним протиріччям: коли 

сам педагог забуває про свою гендерну роль, але разом з тим вимагає від учня 

виконання ролі представника своєї статі. Наприклад, часто можна спостерігати 
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таке: вчителька разом з дітьми їде в тролейбусі. Розсадивши дітей на вільні 

місця, сама стоїть. Коли один хлопчик наважується запропонувати їй місце, то у 

відповідь чує: "Ні, ні, дякую, я постою". Педагог, забуваючи про свою статеву 

належність, не дає можливості проявити себе хлопчику як чоловікові. Для того, 

щоб розв'язати суперечності, які трапляються у шкільному житті, педагог не має 

забувати про те, що, насамперед, він сам є яскравим прикладом у виконанні тих 

ролей, які він виконує на даний момент. Тому вчителеві необхідно пам'ятати 

самому і допомогти дитині в оволодінні змістом соціально-статевої ролі людини. 

Наведемо порівняльну таблицю (див. табл. 17), яку запропонували Т.В. 

Говорун та О. Кікінежді, де відображено загальну картину диференціації 

психології хлопчиків і дівчаток у період молодшого шкільного віку. 

Таблиця 17 

Загальна картина диференціації психології хлопчиків і дівчаток у період 

молодшого шкільного віку 

ХЛОПЧИКИ ДІВЧАТКА 

Люблять рухливі ігри зі швидкою 

зміною сюжетів, елементами 

змагань, ризику. 

 

 

Виявляють пізнавальні інтереси до 

механізмів, будови технічного облад-

нання, функціонування  різноманітних 

пристроїв та машин. 

 

Орієнтуються на конкретні результати 

взаємодії (змагання, боротьбу, 

досягнення мети). 

Виявляють інтерес до видів активності, 

що передбачають опікування, облаш-

тування, прикрашання, обслуговуван-

ня, надання допомоги. 

 

Акуратні в діях, мають розвинуту 

здатність до розуміння емоційних 

станів у вербальній та невербальній 

комунікаціях. 

 

Орієнтовані на характер взаємин, 

зміст спілкування, схильність 

емоційних переживань, схожість 

оцінних став-лень до подій та людей. 
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У спілкуванні критикують, переко-

нують, аргументують правоту чи 

дово-дять перевагу, спираючись на 

факти, розмовляють про події, 

боротьбу, поведінки, відкриття 

нового. 

 

Характер мовлення дублює емоції, 

що супроводжують діяльність, 

оперують порівняннями, 

аргументами, кіль-кісними 

параметрами успіхів та невдач. 

 

Орієнтовані на швидкість 

виконання завдань, на кількісні 

показники досягнень, на подолання 

перешкод. 

 

Мають схильність до лідерства, 

виявляють прагнення та вміння 

про-понувати нові ідеї, 

організовувати, ке-рувати, 

відстоювати. 

 

Нечутливі до морально-етичних 

оцінних суджень про себе та інших. 

Дружба базується на спільних 

заняттях. 

Спілкуючись, люблять ділитися вра-

женнями, почуттями, радять, 

надають емоційну підтримку та 

діяльну допо-могу. 

 

 

Здатні до образного мислення, 

інтуїції, передбачення, розуміння та 

оцінки емоційних станів людини, 

осмислення дій та вчинків. 

 

 

Вразливі до тону, морально-етичних 

нюансів взаємин, емпатійні в діях та 

вчинках. 

 

Відповідальні, старанні, ретельні 

при виконанні доручень, орієнтовані 

на схвалення. 

 

 

Світ захоплень та інтересів орієнто-

ваний на моральні засади взаємин та 

характер їх розвитку. 

 

 

Очікувальна позиція в процесі групової 

взаємодії, віддають перевагу малим, з 

постійним складом групам. 
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У разі фрустрації потреб, схильні 

виявляти войовничість, 

агресивність, жорстокість, егоїзм. 

 

Наполегливі у досягненні мети, 

виявляють брак емоційності, спів пере-

живання. Схильні приймати рішення 

самостійно, рідко звертаються за 

порадою. Здатні  на нерозважливі 

вчинки та дії. 

 

Схильні до переоцінки своєї 

особистості та потенційних можливос-

тей, недостатньо самокритичні, над-

мірно самовпевнені. Схильні до інтро-

вертованості, замкнутості, відособле-

ності. Захоплюються наукою, техні-

кою, історичною літературою, фантас-

тикою. Люблять відвідувати змагання, 

захоплюються спортом, мають спор-

тивних кумирів. 

Гнучкі в адаптації до соціальних норм 

та вимог середовища, орієнту-ються 

на компроміс, порозуміння, 

домовленості. 

 

 

 

Критичні щодо власного «Я», схиль-ні 

до саморефлексії, самоїдства, зани-

женої самооцінки. Орієнтовані на 

передачу оцінного ставлення, емоційну 

підтримку у радості й горі. 

Дружба базується на спільності 

емоційних ставлень, довірі, вірності, 

щирості. Мають кумирів серед 

кіноакторів, музикантів, співаків 

 

Диференційований педагогічний вплив на формування гендерної поведінки 

школярів можливий, якщо педагог оволодів трьома уміннями: номінацією, 

ініціюванням відповідної поведінки, організацією поведінки дитини відповідно до її 

статі. Номінація потрібна для того, щоб педагог впливав на усвідомлення дитиною своєї 

статевої належності. Вона здійснюється через операції звернення, позначення, вказівку. 

Звернення - слово чи група слів, що називає особу певної статі, до якої звертаються: 

"Дівчата! Хлопці! " Позначення - наголос на присутності осіб тієї чи іншої статі: "Тут є 

чоловіки?" Вказівка служить для виділення характерних особливостей чоловіка чи 
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жінки. Коли педагог використовує одну з цих операцій для реалізації номінації, він 

впливає на усвідомлення дитиною своєї статевої належності; учень починає 

усвідомлювати, що саме зараз і саме він є чоловіком чи жінкою, тобто виконує свою 

соціально-статеву роль людини. 

Крім того, щоб дитина усвідомлювала свою статеву належність, вона має уявити 

образ статеворольової поведінки. У цьому педагогу допомагає вміння ініціювати 

поведінку школяра. Воно реалізується через такі операції: приклад, авансування, 

художній образ. 

Поряд з номінацією й ініціюванням важливим є професійне вміння організації 

поведінки відповідної статі учня. Організація поведінки сприяє набуттю досвіду, 

здійснюється шляхом прохання, ділового розпорядження, надання повноважень, 

коригування дій. Прохання – звернення до суб'єкта певної статі з метою задоволення 

якоїсь потреби, бажання: "Дівчата! Я гадаю, що це у вас вийде краще, допоможіть мені". 

Надання повноважень – операція, за допомогою якої учитель обговорює права і 

обов'язки учнів як представників певної статі. Корекція – внесення поправок у 

поведінку дити-ни залежно від її статевої приналежності. 

Однак вирішення проблем тендерного виховання ускладнюється тим, що 

практично всі, з ким близько контактує дитина (вихователі дошкільного закладу, лікарі, 

вчителі), – жінки. 

Разом з тим поширення традиційних уявлень про гендерні ролі призводить до 

того, що в порівнянні з дівчатами хлопчики відчувають сильніший тиск з боку соціуму 

в напрямку формування статевоспецифічної поведінки, У поєднанні з браком рольових 

моделей такий тиск веде до того, що хлопчик вимушений будувати свою тендерну 

ідентичність переважно на негативі: не бути подібним на дівчат, не брати участі в 

жіночих видах діяльності. При цьому в нашій країні дитина має відносно мало 

можливостей для власне маскулінних проявів (наприклад, агресивності, самостійності, 

рухливості тощо), оскільки дорослі ставляться до них як до джерела неспокою. Тому 

стимулювання з боку дорослих теж є переважно негативним: не заохочення "чоловічих" 

проявів, а несхвалення "нечоловічих" ("Не плач, ти ж хлопчик"). А це призводить до 

наростання в хлопців тривожності, яка часто проявляється в надмірних зусиллях бути 

маскулінним і в панічному страху робити щось жіноче. 
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Особливу увагу необхідно звернути на організацію широкого досвіду нестатевої 

любові. З почуттям любові дитина знайома з перших днів свого життя. Вона любить 

маму, тата, бабусю, рідних. Дуже важливо зберегти в дитині це чисте, щире почуття, 

навчити її проявляти увагу, турботу, ніжність до близьких людей. Саме тому треба, щоб 

дитина росла в сім'ї, де панує дух любові, поваги, взаємної допомоги й розуміння: 

"Якщо, виростаючи, дитина не навчилась любити батька, братів, сестер, якщо в її 

характері виховані основи грубого егоїзму, дуже важко розраховувати, що вона здатна 

глибоко покохати вибрану нею жінку чи чоловіка", – писав A.C. Макаренко. І далі: 

"Сили "любовної" любові можуть бути знайдені тільки в досвіді нестатевої людської 

симпатії". У вихованні досвіду нестатевої любові важливе значення варто приділити 

культивуванню в дітей соціальних видів любові: любов до рідного дому, до рідних і 

близьких, праці, мистецтва, природи, тварин. Навчити любити – значить навчити 

завжди захоплюватись прекрасним, значить навчити творити добро, приносити 

близьким радість. 

 

Лекція № 12 

Тема. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ, 

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Мета: сформувати у студентів поняття про національну систему виховання, 

ознайомити з основними засобами національного виховання; виховувати гордість за 

свою країну; розвивати пізнавальні можливості, самостійність, активність. 

Ключові поняття: національне виховання, засоби виховання, рідна мова, 

українознавство, народознавство, народна педагогіка. 

План 

1. Сутність і особливості національного виховання. 

2. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання. 

3. Принципи національного виховання. 

Література 
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2. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.,1985.  

3. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. – 
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4. Фіцула М.М. Педагогіка. –К.,2002.  

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Сутність і особливості національного виховання. 

Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко національним за сутністю, 

змістом, характером та історичним покликанням. Адже нація — це насамперед система 

різноманітних природних (біологічних, зокрема анатомічних, фізіологічних), 

психічних, історично обумовлених ознак "тіла, душі й розуму" (К. Д. Ушинський), 

тобто психології, характеру, інтелекту певної культурно-історичної спільності людей. 

Закономірно, що різні ознаки, якості людей залежно від національної приналежності 

потрібно виховувати не однаковими, уніфікованими для багатьох народів, націй, а 

навпаки, різними за змістом, засобами, методами виховної роботи, які виробилися в 

кожній нації протягом віків і які є складовою та невід'ємною часткою її самобутньої 

матеріальної і духовної культури. 

Національне виховання – це виховання дітей на культурно-історичному досвіді 

рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій виховній традиції, 

духовності. Національне виховання є конкретно-історичним виявом загальнолюдського 

гуманістичного й демократичного виховання. Воно забезпечує етнізацію дітей як 

необхідну і невід'ємну складову їх соціалізації. Національне виховання духовно 

відтворює в дітях рідний народ, увічнює в підростаючих поколіннях як специфічне, 

самобутнє, що є в кожній нації, так і загальнолюдське, спільне для всіх націй світу. 

Українське виховання формує з дітей типових носіїв національної культури, творців 

історичного шляху рідного народу, вірних продовжувачів справ, заповітів батьків і 

дідів. 

Національна система виховання – це історично обумовлена і створена самим 

народом система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм 

соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності підростаючих 

поколінь, виховання їх у дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної 

культури нації. Система виховання ґрунтується на ідеях національного світогляду, 

філософії, ідеології, а не на ідеях якогось вчення або якоїсь партії, громадсько-

політичної організації. Національна система виховання ґрунтується на засадах 
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родинного виховання, народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що увібрали в 

себе надбання національної виховної мудрості. 

 

2. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання. 

Рідна мова. Усі прихильники національної системи виховання вважали її 

важливим засобом виховання патріотизму. "Мова народу – писав К. Д. Ушинський, – 

кращий, що ніколи не в'яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного 

життя, яке починається далеко за межами історії... " 

На основі рідної мови в школярів найефективніше формується національна 

психологія, характер, світогляд, свідомість, самосвідомість та інші компоненти 

духовності народу. Українська система виховання реалізує здавна прийняту 

цивілізованими націями аксіому: нормальне навчання, виховання й розвиток 

підростаючих поколінь забезпечується лише рідною мовою. "І справді, – пише Б. 

Грінченко, – ми бачимо таку річ, завсігди діти, що навчаються своєю рідною мовою, 

розумніші, більше в них хисту й думкою вони моторніші, ніж ті, кому затуркують 

голову мовою чужою... " Засвоюючи рідну мову з раннього віку, діти поступово стають 

носіями національного змісту й духу. "Скільки я знаю мов, стільки разів я людина",– 

говорить народна мудрість. 

Рідна історія. З історії родоводу починається історія рідного народу. Українська 

система виховання ґрунтується на фактах, відомостях, наукових знаннях історії 

Батьківщини – України. Вивчаючи історію України, вихованці глибоко засвоюють 

першоджерела, витоки духовності рідного та інших народів, які здавна живуть на 

території нашої республіки. Значний внесок у народну педагогіку вніс козацький рух в 

Україні. 

Природа рідного краю. Природне середовище – це найкращий вихователь. 

Природа українського краю відрізняється своєю чарівністю, багатогранним впливом на 

емоції й почуття людини. Вона виховує ніжність, щедрість, духовну величність людини, 

формує уміння бачити, відчувати, творити прекрасне, бережливо ставитися до 

природних надбань. Природа творить митців, умільців, майстрів. 
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Фольклор. У думках, піснях, прислів'ях і приказках, скоромовках, лічилках та 

інших фольклорних перлинах у високо поетичній і глибоко ліричній формі відображено 

весь культурно-історичний мистецький шлях українського народу. 

Дбаючи про народне виховання молоді, великого значення фольклору як 

виховному фактору надавав О. В. Духнович. Він розглядав фольклор як важливий засіб 

вивчення "народного духу", поширення ідей народності й патріотизму. Звертаючись 

через пресу до громадськості із закликом збирати фольклорні матеріали, Духнович 

пояснював: "Найбільший скарб народності зберігається у переказах простого народу... 

" 

Національне мистецтво. Система національного виховання використовує 

практично невичерпні можливості народного й професійного мистецтва. Як не може 

вичерпатись джерело, що дає початок великій річці, так ніколи не вичерпується народна 

творчість. І сьогодні вона живе, живлячись від свого давнього коріння і прокладаючи 

нові шляхи в пізнанні сучасності. Мудра і прекрасна, вона вчить бачити красу в 

простому й малому. Народне мистецтво, які б не були його види, жанри, форми, 

твориться людьми – справжніми митцями. І це прекрасно, що природне повсякденне 

оточення людини стає тим середовищем, яке не лише захоплює, а й з ранніх років 

викликає прагнення прилучитися до мистецтва. 

Народний календар. Це система історичного обумовлення дат, подій, свят, 

традицій, звичаїв, обрядів, які народ відзначає протягом року в певній послідовності. 

Народний календар – енциклопедія життя, трудової діяльнос-ті, культури, побуту й 

дозвілля народу, могутній і гармонійний комплекс ідейно-моральних, емоційно-

естетичних засобів виховання підростаючих поколінь. 

Національна символіка. Національна символіка кожного народу виконує 

історично важливі функції консолідації нації в єдину етнографічну, культурно-

історичну спільність, єдину суверенну державу. Національні символи України – герб 

(тризуб), прапор (синьо-жовтий), гімн ("Ще не вмерла Україна... "). 

Завдяки етнічним символам (берегиня, обереги пам'яті, калина, верба тощо) у 

свідомості кожного українця виникають дорогі серцю образи дитинства, рідного краю, 

батьківської хати, родинного вогнища. 
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Родинно-побутова культура. Перші паростки й основи загальної культури 

дитина одержує в сім'ї; яка узагальнює культурні надбання роду. Це материнська й 

батьківська любов до дітей, шанобливе ставлення до бабусі й дідуся, інших родичів, 

прихильність до батьківського дому. 

Національні традиції, звичаї й обряди. В основі понять "народ", "нація" лежать 

стійкі її віковічні традиції — трудові, моральні, естетичні та ін. Традиції та звичаї 

бувають родинні, регіональні і загальнонаціональні. Традиції, звичаї й обряди 

об'єднують минуле і майбутнє народу, старші й молодші покоління.  

3. Принципи національного виховання. 

Народність – єдність загальнолюдського і національного. Національна 

спрямованість виховання, оволодіння рідною мовою, формування національної 

свідомості, любові до рідної землі і свого народу. 

Прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних 

традицій і звичаїв, національно-етичної обрядовості всіх народів, що населяють 

Україну. 

Природовідповідність виховання – врахування багатогранної і цілісної природи 

людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, учнівської та студентської 

молоді, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних 

особливостей. 

Культуровідповідність виховання – органічний зв'язок з історією народу, його 

мовою, культурними і побутовими традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і 

промислами, забезпечення духовної єдності та спадкоємності поколінь. 

Етнізація виховного процесу – наповнення виховання національним змістом, 

спрямованим на формування самосвідомості громадянина. Принципи етнізації 

однаково стосуються представників усіх народів України. Створення можливості всім 

дітям навчатися у рідній школі, виховувати національну гідність, національну 

свідомість, відчуття етнічної причетності до свого народу. Відтворення в дітях 

менталітету свого народу, увічнення в підростаючих поколіннях специфічного, що є в 

кожній нації, виховання дітей як типових носіїв національної культури, продовжувачів 

справи батьків. Принцип етнізації – невід'ємний складник соціалізації дітей. 

ЛЕГЕНДА 
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Бог вирішив наділити всіх дітей своїх талантами: 

Французи вибрали елегантність, красу, 

Угорці – любов до хазяйства. 

Німці – дисципліну і порядок, 

Росіяни – власність, 

Поляки – здібність до торгівлі, 

Італійці – здібність до музики. 

Коли Бог роздав всі таланти, він побачив дівчину у вишитій сорочці з вінком на 

голові. "Хто ти? Чому плачеш? " – запитав він. 

"Я – Україна. Плачу тому, що стогне моя земля від пролитої крові та попелищ. 

Сини мої в чужих краях, на тяжкій роботі над ними знущаються". Дівчина хотіла 

залишити його, але Бог зупинив її і сказав: "У мене є безцінний дар, який прославить 

тебе на цілий світ. Це – пісня". Взяла дівчина-Україна цей дар, притулила до грудей, 

вклонилася Богу і зі світлим обличчям і вірою понесла пісню в народ. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників співпадають з 

вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання. Специфіка викладання 

дисципліни для студентів-заочників полягає в більш методичній спрямованості 

аудиторних занять. Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та під- готовці до складання іспиту. Викладач пояснює 

студентам-заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню 

контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою літературою.  

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає 

термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни.  

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, їх 

поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій.  

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має велике 

значення: 

 - по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з методичною 

літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної 

проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та узагальнювати конкретний 

матеріал та робити правильні висновки;  

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно викладати свої 

думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо застосовувати надбанні знання 

та пов’язувати їх з практикою; 

 - по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики викладання 

хорових дисциплін.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення 

пред'являються наступні вимоги:  

1. Наявність титульного листа (Рис. 1).  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.  

3. Список літератури, складений за алфавітом.  

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу 

контрольної роботи.  
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Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-

4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи 

повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з 

другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. Приблизний обсяг контрольної 

роботи – 8-10 стандартних сторінок.  

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без перекреслень, 

уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються. 

Контрольна робота може бути виконана і у зошиті об’ємом 18 сторінок. 
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КР № 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 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; 

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. 
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КР №2. 

Варіант 1. 

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 2. 
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 3. 
1.Розкрийте сутність взаємодії закономірностей й принципів процесу виховання. 

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. 

 

КР №3 

Варіант 1. 

1.У чому ви вбачаєте взаємозв’язок між поняттями “Моральне виховання”, “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; 
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г) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, 

виховання моральних почуттів. 

4. Розкрийте сутність процесу естетичного виховання учнів. 

Варіант 2. 

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; 

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 3. 

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. 

 

КР №4 

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; 

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. 
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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. 

 

КР №5 

Варіант 1. 

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 2. 

1.Сутність позашкільної роботи. 

2. Розкрийте  сутність основних функцій сім’ї. 

3. Форми позакласної та позашкільної роботи, їх взаємодія. 

4. Сценарій дитячих заходів. 

Варіант 3. 
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. 

4. Методика підготовки та проведення дитячих заходів. 

  

КР №6 

Варіант 1. 

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 2. 

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. 
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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 3. 

1.Типи дитячих колективів, їх взаємодія. 

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

другій ситуації: 

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. 

е) меншість підпорядковує своєму впливові більшості. 

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  

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; 
г) цілеспрямований процес формування всебічно розвинутої особистості. 

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 ін.; 
в) формування переконань,формування у дітей психологічного стержня, власного “Я”; 
г) набуття знань про суспільство. 

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; 
г) стимулювання позитивних проявів особистості. 

4. Мета виховання – це: 
а) ідеальний образ особистості, що виховується; 
б) наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості; 
в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи; 
г) Єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного впливу і взаємодії. 

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; 
г) Формування в учнів високої екологічної культури. 

Складові частини виховання – це: 

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

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок; 

г) розвиток культури поведінки і стосунків. 

 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; 

г) спільна діяльність вихователя і вихованців. 

8. Від народження дитина отримує: 

а) потреби, інтереси, навички; 

б) задатки для розвитку певних здібностей; 

в) нічого не отримує; 

г) виховання вільної особистості. 

. У чому сутність  морального виховання? 

а) цілеспрямований процес оволодіння школярами моральною культурою, яка визначає 

ставлення школярів до навколишнього світу; 
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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; 

г) формування мислення та світогляду особистості. 

. Принципи гуманізації виховання передбачає: 

а) етнізацію, виховного процесу, тобто наповнення його національним змістом; 

б) формування різноманіття якостей особистості школяра, основної 

інтелектуальної,моральної,естетичної,економічної,екологічної,фізичної,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; 

г) формування громадськості як інтегративної якості. 

11. Що є суб’єктом виховного впливу: 

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

б) соціальні норми, колектив, педагогічна  діагностика, педагогічне прогнозування; 

в) організація навчально-пізнавальної діяльності, організація предметно-трудової 

діяльності, організація соціально-комунікативної діяльності; 

г) осмислення сформованої педагогічної ситуації.. 

12. Ключовими поняттями в характеристиці соціально-культурного середовища є: 
а) освіта, навчання; 

б) розум, сила; 

в) стихія, ніша; 

г) особистість, колектив. 

13. Комплекс процесів і дій спрямованих на пристосування до середовища: 

а) адаптація; 

б) звикання; 

в) засвоєння; 

г) колективізація. 

14. Уявлення, зразок досконалості, найвища ціль, що значно впливає на людей: 

а) зразок; 

б) приклад; 

в) ідеал; 

г) інтуїція. 

15. Навчання має наступні категорії: 
а) викладання і научіння; 

б) вчення і виховання; 

в) викладання і навчання; 

г) тренування і вправляння. 

16. Принципи навчання – це… 

а) педагогічні умови співпраці, співтворчості; 

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

процесу відповідно до загальних цілей і закономірностями; 

в) основні положення якої-небудь теорії чи концепції; 

г) головні етапи формування вмінь та навичок. 

17. Методи навчання – це … 
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а) засіб керування пізнавальною активністю студентів і учнів, елемент культури і 

моральності; 

б) шляхи, способи створення сприятливих умов для організації навчального, навчально-

виховного процесу; 

в) механізми соціалізації й освіти; 

г) шляхи спонукання учнів до поліпшення своєї поведінки. 

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

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, 

юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість; 

г) дитинство, юність, змужнілість. 

19. Як називається по іншому молодший шкільний вік? 

а) вершиною дитинства; 

б) низиною дитинства; 

в) серединою дитинства; 

г) центр дитинства. 

20. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, зміст якої складає якісна 

його зміна: 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення; 

г) творчість. 

21. Колективне обговорення спільного питання проблеми: 

а) діалог; 

б) дискусія; 

в) бесіда; 

г) монолог. 

22. Система дій та вчинків людини, в якій проявляються її взаємовідносини з середовищем: 

а) вчинки; 

б) поведінка; 

в) діяльність; 

г) уміння. 

23. Усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на удосконалення своїх 
якостей: 

а) самовиховання;  
б) самоосвіта;  
в) тренінг; 
г) Я – концепція. 

24. Обов’язкове дотримання встановленого порядку, підкореного існуючим правилам: 
а) дисципліна; 
б) закон; 
в) порядність; 
г) діяльність. 

25. Організаційна форма об’єднання людей на основі певної цілеспрямованої діяльності: 
а) гурт; 
б) гра;  
в) колектив; 
г) группа. 
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26. Засіб педагогічної дії, що виражає позитивну оцінку діяльності людини: 
а) заохочення; 
б) навіювання; 
в) переконання; 
г) покарання. 

27. Що називається  сім'єю? 
а) це група людей, яка складається з чоловіка та жінки; 
б) це група людей, яка складається з чоловіка та жінки, їх дітей (власних чи прийомних) та 

інших близьких родичів, що живуть разом;  
в) це люди, які проживають разом; 
г) люди, що кохають один одного. 

28. Свідоме чи несвідоме відтворення виховного досвіду вихователя - це … 

а) переконання; 

б) навіювання; 

в)  зараження; 

г) наслідування. 

29.Задатки – це: 
а) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей; 

б) знання, уміння, навички; 

в) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на 

певному етапі життя; 

г) інтелектуальні здібності. 

30. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; 

б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення; 

г) цілі та інтереси. 

31. Індивід – це: 

а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей; 

б) кожна жива істота; 

в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку; 

г) Особистість, наділена певними якостями. 

32. Рушійними силами процесу виховання є ... 
а) внутрішні протиріччя; 

б) внутрішні і зовнішні суперечності; 

в) немає правильної відповіді; 

г) моральні якості людини. 

33.  Цілеспрямований вплив на дитину і взаємодія з ним, з метою розвитку у нього розумових 

здібностей, формування світогляду - це: 

а) моральне виховання; 

б) естетичне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) духовне виховання. 

34. Науково-організований педагогічний процес, спрямований на різнобічний фізичний 

розвиток організму - це: 

а) фізичне виховання; 

б) трудове виховання; 

в) розумове виховання; 

г) економічне виховання. 
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35.  Цілеспрямований вплив на особистість, з метою формування її творчо активної, 

здатної сприймати і оцінювати прекрасне в житті, природі, соціумі - це: 

а) моральне виховання; 

б) естетичне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) фізичне виховання. 

36.  Педагог максимально сприяє розвитку здатності дитини усвідомлювати своє «я» в 
зв'язках з іншими людьми і світом - це: 

а) принцип орієнтації на ціннісні відносини; 
б) принцип суб'єктності; 
в) принцип прийняття дитини як даність; 
г) принцип особистісного підходу. 

37.  Встановлення зв'язку між об'єктами і образами на рівні вербалізації, виведення норми 
відносини через слово - це: 

а) механізм ідентифікації; 
б) механізм драматизації; 
в) механізм сприймання; 
г) механізм соціалізації. 

38. Головним методом виховання в сім'ї є: 
а) переконання; 
б) приклад; 
в) покарання; 
г) бесіда. 

39. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних соціальних функцій та до корисної 
діяльності: 

а) виховання; 
б) навчання; 
в) тренування; 
г) вправляння. 

40. Система ідей, поглядів на предмет, явище, способів їх розуміння і трактування: 
а) парадигма; 
б) концепція; 
в) ідеологія; 
г) світогляд. 

41. Форми розвитку наукових знань, що ґрунтуються на передбаченні: 
а) гіпотеза; 
б) уява; 
в) модель. 
г) методологія. 

42. Створив методику виховної роботи з дитячим колективом: 
а) А. С. Макаренко; 
б) К. Д. Ушинський; 
в) Б. Д. Грінченко; 
г) І. І. Огієнко. 

43.Що сприяє вихованню дисципліни в колективі:  
а) формування спрямованості особистості; 
б) формування ставлень; 
в) ознайомлення учнів із нормами і правилами поведінки; 
г) формування переконань. 

44. Кому належить вислів: «Зневага до виховання є загибель людей, сімей, держав  і всього 
світу» 

а) Р. Оуен; 
б) Д. Локк; 
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в) Я.А. Коменський; 
г) К. Ушинський. 

45. 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. 

46. Поділ цілісного життєвого циклу людини на вікові відрізки (періоди), що вимірюються 
роками – це: 

а) вікова періодизація; 
б) діяльність; 
в) характер; 
г) акселерація. 

47. 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. 

48. Гру як діяльність, де складається й удосконалюється управління поведінкою, визначив: 
а) Л.С. Виготський; 
б) К. Грос; 
в) Д. Б. Ельконін; 
г) О.М. Леонтьєв. 

49. Вікова криза належить до процесів: 
а) аномальних; 
б) нормативних; 
в) психологічних; 
г) алогічних. 

50. Основними ознаками колективу є ... 
а) традиції; 
б) різноманітність соціальних ролей; 
в) наявність загальної мети і спільної діяльності; 
г) спільність ціннісних орієнтацій. 
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Практичне заняття № 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 

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). 

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 

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. – 
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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. 

 

Практичне заняття № 2 

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 

посібником Баркан А. И. "Практическая психология для родителей или Как 

научиться понимать своего ребёнка". – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001 – 432с.). 

2. Доберіть тестові завдання щодо вивчення особистості молодших школярів. 

Література 

1. Коробко С.Л., Коробко О.І. робота психолога з молодшими шко-лярами: 

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. 
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3. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Кудіна В.В. професійно-педагогічна під-готовка 

майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання: 

Навчальний посібник. – К.: Ленвід, 2008. – 377 с. 

4. Практична педагогіка виховання: посібник з теорії та методики ви-ховання / 

Упоряд. Г.І. Іванюк; За ред. М.Ю. Красовицького. – К. – Івано-Франк.: Лай, 2000. – 

217 с. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. ВАЛЕО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Мета. Озброїти студентів знаннями з валеології та екології; виховувати бережливе 

ставлення до довкілля; розвивати логічне мислення, загальний світогляд, професійні 

якості. 

Ключові слова: валеологія, екологія, екологічна грамотність, здоров’я, фізичний 

розвиток, природа, пізнання довкілля. 

План 

1. Єдність людини та природи. 

2. Людина та її власне здоров’я. 

3. Фізична культура і здоров’я дитини. 

4. Необхідність екологічної освіти молодших школярів. 

Питання для обговорення 

1. Прокоментуйте єдність та залежність природи та здоров’я людини. 

2. У якому напрямі повинно відбуватися переосмислення ролі фізичної культури в 

житті людини і суспільства? 

3. Який зміст вкладається в поняття "увага до власного здоров’я"? 

4. Що становить основу оздоровлення екологічної свідомості людини – широка 

екологічна освіта чи відродження духовного ставлення до природи? 

5. Прокоментуйте функцію природи як чинника розвитку духовності в людині, її 

патріотизму, естетичних почуттів тощо. 

Література 

1. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і 
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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. Вітулкас Дж. Новая модель здоровья и болезни. – М.: Педагогика, 1997.  

4. Карлетт Д. Физическое воспитание в развивающихся странах// Всемирный форум 

здравоохранения. – 1986. – Т. 6. – № 2. – С. 29-38. 

5. Ловел С. Здоровье сегодняшней молодёжи – надежда будущего мира// Всемирный 

форум здравоохранения. – 1989-1990. – Т. 10. - № 2. – С. 3-8.  

6. Лосский Н. Условия абсолютного добра. – М.: Политиздат, 1991. 

 

Практичне заняття № 4 

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 

5. Поняття "дитячий колектив" в педагогіці. 

6. Види і структура дитячого колективу. 

7. Місце дитини в колективі. 

8. Динаміка розвитку колективу. 

Додаткові завдання 

1. Виберіть відповідь, в якій наведено ознаки колективу:  

а) наявність спільної мети, спільної діяльності, органів самоврядування;  

б) наявність спільної діяльності вихователя, постійна взаємодія всіх членів; 

в) наявність єдиних вимог, готовність надати допомогу один одному у розв’язанні 

спільних завдань; 

г) наявність спільної суспільно корисної мети, спільної діяльності, органів 

самоврядування. 

2. Виберіть відповідь, в якій перераховано види дитячих колективів: 
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а) первинний, загальношкільний, тимчасовий; 

б) виробничий, сімейний, первинний, загальношкільний, тимчасовий; 

в) первинний, загальношкільний;  

г) постійний, тимчасовий. 

3. Є різні погляди на роль загальношкільного колективу і шляхи його створення. 

Якої ви думки про цю проблему. Виберіть правильну відповідь: 

а) оскільки до складу шкільного колективу входять колективи окремих класів, 

необхідно спрямувати усі зусилля на створення класних колективів. Вони є основою 

зміцнення загальношкільного колективу; 

б) колектив школи – це фікція. Реальність – класний колектив. Необхідно прагнути 

до створення міцних первинних колективів. Школа має бути федерацією первинних 

колективів. Немає сенсу витрачати зусилля на створення загальношкільних колективів; 

в) процес створення шкільного і первинних колективів має відбуватися одночасно. 

Загальношкільний колектив у розв’язанні завдань загального масштабу школи 

впливатиме на окремі класні колективи. Класні колективи в свою чергу мають брати 

участь у житті загальношкільного колективу, налагоджуванні зв’язків з іншими 

первинними колективами; 

г) першочергове завдання школи – формування загальношкільного колективу. 

Об’єднання усіх вихованців у загальний колектив школи – запорука формування в усіх 

учнів почуттів справжнього колективізму. Це впливатиме на згуртування і зміцнення 

первинних колективів, зростання рівня відповідальності усіх вихованців за імідж 

школи; 

д) правильної відповіді немає. 

Література 

1. Виховний потенціал народного календаря // Рад. шк. – 1990. – № 8. 

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

практикум. – К., 2003 

3. Макаренко А.С. Методика воспитательной работы. – избр. соч. в 2 то-мах, ТІ, –М., 

1977 

4. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину. – К.,1976 

5. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.,2002. 
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6. Грицай Ю.А. Педагогіка. Курс лекцій: навчальний посібник. – Миколаїв: / Вид-во 

"Іліон", 2007. – 564 с. 

 

Практичне заняття № 5 

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." 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). 
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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 № 6 

Тема. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 

 

Мета. Озброїти студентів знаннями щодо сутності родинного виховання, змісту та 

напрямків виховання в родині; виховувати інтерес до дисципліни; розвивати професійні 

якості, уважність, активність мислення. 

Ключові поняття: родинне виховання, національне виховання, напрями родинного 

виховання, українознавство, дитинознавство. 

План 

5. Родинне виховання – перша природна ланка формування особистості. 

6. Педагоги, письменники, народна мудрість про виховний потенціал української 

родини. 

7. Мета, завдання, зміст та основні напрями родинного виховання. 

8. Родинні виховні заходи як форми виховання педагогічної культури батьків. 

Завдання для обговорення 

1. Ознайомтесь та прокоментуйте вислови:  

 "Живемо не батьками, помремо не людьми";  

 "Молитва матері с дна моря рятує";  
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 "Сім’я – це суспільство в мініатюрі, від цілісності якої залежить безпека усього 

великого людського суспільства" (Ф. Адлер);  

 "Жінки – перші виховательки роду людського" (Т.-Г. Гіппель);  

 "Вся таємниця родинного життя в тому і полягає, щоб дати дитині можливість 

самій розвиватися, робити все самій: дорослі не повинні забігати і нічого не робити 

заради особистої зручності і задоволення, а завжди ставитися до дитини з першого дня 

появи її на світ як до людини, с повним визнанням її особистості... " (П. Ф. Лесгавд); 

 "Наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива старість, 

погане виховання – це наше майбутнє горе, це – наші сльози, це – наша провина перед 

іншими людьми, перед усією країною."(А. С. Ма-каренко);  

 "Залежність від життя сімейного робить людину більш моральною" (О. С. 

Пушкін);  

 "Сім’я – це те первинне середовище, де людина має вчитися творити добро";  

 "Головний сенс і мета родинного життя – виховання дітей. Головна школа 

виховання дітей – це взаємостосунки чоловіка і жінки, батька й матері" 

(В. О.Сухомлинський);  

 "Щасливий той, хто щасливий у себе вдома" (Л. М. Толстой). 

2. Доберіть п’ять висловів видатних особистостей про родинне виховання. 

Література 

1. Постовий В.Г. Сучасна сім'я і педагогіка. – К.,1994. 

2. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.,1985.  

3. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. 

– Івано-Франківськ, 1992 

4. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.,1978 

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

 

Практичне заняття № 7 

Тема. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШКОЛИ І СІМ’Ї 
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Мета. Ознайомити студентів із поняттям "сім’я" в сучасній науці; охарактеризувати 

зміст виховання в сім’ї та методи виховання в сім’ї; виховувати толерантність, культуру 

міжособистісних стосунків; розвивати уміння вчитися, робити висновки.  

Ключові слова: сім’я, взаємостосунки в сім’ї, стилі виховання в сім’ї, основні групи в 

сім’ї, методи виховання в сім’ї. 

План 

1. Сім’я як педагогічна проблема. 

2. Основні групи сімей. 

3. Зміст виховання в сім’ї. 

4. Методи виховання в сім’ї. 

Додаткові завдання 

1. У чому полягає сутність біологічної функції сім’ї? Виберіть правильну відповідь: 

а) у створенні оптимальних умов для соціального розвитку дитини, підвищенні 

рівня відповідальності батьків за її виховання; 

б) в ембріональному розвитку і народженні дитини; 

в) у створенні матеріальних умов для достатнього забезпечення своїх дітей; 

г) правильної відповіді немає. 

2. У чому полягає сутність економічної функції сім’ї? Виберіть правильну відповідь: 

а) у створенні оптимальних умов для соціального розвитку дитини, підвищенні 

рівня відповідальності батьків за її виховання; 

б) в ембріональному розвитку і народженні дитини; 

в) у створенні матеріальних умов для достатнього забезпечення своїх дітей; 

г) правильної відповіді немає. 

3. Закінчіть речення: Відвідування сім’ї, запрошення батьків до школи, листування 

з батьками – це...: 

а) форми зв’язку школи та сім’ї; 

б) індивідуальні форми зв’язку школи та сім’ї; 

в) колективні форми зв’язку школи та сім’ї; 

г) групові форми зв’язку школи та сім’ї. 

4. Закінчіть речення: Авторитет любові до дітей, авторитет знання, авторитет 

допомоги, авторитет вимогливості, авторитет правди, авторитет поваги – це...: 
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а) батьківський авторитет; 

б) істинний батьківський авторитет; 

в) хибний батьківський авторитет  

Література 

1. Азаров Ю. Семейная педагогика. – М., 1993 – с. 605 

2. Алексеєнко Т. Педагогічні проблеми сучасної молодої сім`ї – К., 1997 

3. Концепція "Сім’я і родинне виховання"//Різн. Шк.-1996. – 11-12 

4. Макаренко А.С. Книга для родителей. – К., 1987 

5. Родинно-сімейна енциклопедія – К., – 1996. – с. 420 

6. Савченко О.Я. Сімейне виховання. Молодий школяр. – К., 1973 

7. Сім`я і діти. Програма родинно-національного виховання та навчально-

тематичний план педагогічної освіти батьків. – К., 1997 

8. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996 

9. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К., 1978 

10. Щербань П.М. Національне виховання в сім`ї. – К., 2000. – с.260 

 

Практичне заняття № 8 

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 

 Складіть запитання для бесіди з молодими школярами з метою вивчення їх сім'ї. 

 Підготуйте конспект лекції для батьків (на будь-яку тему) на 15 хвилин, яку 

можна використати на батьківських зборах. 

 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. 

 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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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ДО ЧАСТИНИ 2 

Практичне заняття № 1 

Тема. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ, ОСНОВНІ 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ. 

План 

1. Сутність процесу виховання: 

 процес виховання, його специфіка; 

 компоненти і рушійні сили. 

2. Закономірності виховного процесу. 

3. Принципи виховання. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВАННЯ 

План 

1. Огляд сучасних концепцій виховання. Їх характеристика. 

2. Класифікація концепцій виховання. 

3. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

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. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

План 

1. Поняття "гуманізація" в педагогічній науці. 
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2. Шляхи гуманізації виховання молодших школярів. 

3. Виховання гуманних почуттів у дітей. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

План 

1. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії дитинства. 

2. Педагогізації середовища. 

3. Середовище як джерело виховання молодшого школяра. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. МЕТОДИ І ФОРМИ ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

План 

1. Поняття "методи" виховання в педагогічній науці  

2. Характеристика основних груп методів виховання в початковій  школі. 

3. Форми виховної роботи з молодшими школярами. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

План 

1. Змістова характеристика виховання в початковій школі. 

2. Сутність понять "моральне виховання", "моральна культура". 

3. Шляхи формування моральної культури молодшого школяра. 

4. Умови ефективності морального виховання учнів. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

План 

1. Сутність та завдання трудового виховання учнів. 

2. Види трудової діяльності і вимоги до її організації. 
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3. Завдання економічного виховання молодших школярів. 

4. Професійна  орієнтація школярів. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

План 

1. Основні складові естетичного виховання. 

2. Джерела естетичного виховання.  

3. Провідні форми естетичного виховання в початковій школі. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

План 

1. Фізичне виховання і здоров’я нації. 

2. Зміст фізичного виховання. 

3. Засоби фізичного виховання.  

 

Практичне заняття № 11 

Тема. СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

План 

1. Статеве виховання молодших школярів. 

2. Статеві відмінності і їх вплив на статеве виховання молодших. 

3. Форми і методи статевого виховання молодших школярів. 

Практичне заняття № 12 

Тема. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ, ШЛЯХИ 

ТА ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

План 

1. Сутність і особливості національного виховання. 

2. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання. 

3. Принципи національного виховання. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра початкової освіти 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ В ЗОШ І СТУПЕНЯ 

 

Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

 

 

 

 

Автори: 

док. філ. в гал. осв., доц. Казанжи І. В. 

  

  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018 р. 

 

 

 

Миколаїв 2018-2019 
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Казанжи І. Теорія і методика виховної роботи в школі І 

ступеня. Навчальний посібник/І.В. Казанжи. – К.: 

Видавничий Дім „Слово”, 2014. – 296 с. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра початкової освіти 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ В ЗОШ І СТУПЕНЯ 

 

Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

 

 

 

 

Автори: 

док. філ. в гал. осв., доц. Казанжи І. В. 
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з 

навчального предмета  

Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення студентами 

навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості 

молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, 

контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача. 

Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація набутих знань, їхнє застосування за вирішення практичних завдань та 

виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна 

робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки 

товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її 

виконання. Організація самостійної роботи студентів з навчального предмета має 

здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема таких: - обґрунтування 

необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення 

та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів.; - відкритість та загальна 

оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст завдання, мати можливість 

порівняти виконані завдання в одній та в різних групах, проаналізувати правильність та 

корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок (адекватність 

оцінювання); - надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (у 

якій послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання). За окремими 

завданнями студенти мають отримати пам’ятки;- надання можливості студентам 

виконувати творчі роботи, які відповідають умовно-професійному рівню засвоєння 

знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань. Здійснення індивідуального 

підходу за виконання самостійної роботи. Індивідуальні завдання можуть виконувати 

за бажанням усі студенти або окремі з них (які творчо обдаровані, вимогливі, мають 

великий досвід практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). 

Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в 

нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку. Нормування 

завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні витрат часу та 

трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує оптимальний порядок навчально-
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пізнавальної діяльності студентів – від простих до складних форм роботи. Можливість 

ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що потребує 

стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення комплексу 

професійноорієнтованих завдань. Для цього ми пропонуємо такі типи завдань, які 

передбачають отримання матеріалізованого результату (продукту). Під час їхнього 

виконання формуються також особистісні риси студента. Підтримання постійного 

зворотного зв’язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є 

фактором ефективності навчального середовища. Отже, самостійна робота студентів 

потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, 

типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних 

труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню 

якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому залежить від бажання, 

прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від наявності позитивних 

мотивів. Велике значення під час самостійноїроботи студента мають його 

спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який 

будуть нашаровуватися нові знання. Для реалізації самостійної роботи в процесі 

вивчення навчального предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів 

відповідних рівнів складності. У цілому, завдання для самостійної роботи студентів 

мають відповідати таким вимогам (за В. А. Козаковим): 1. Професійна результативність 

— формулювання завдання, яке має гарантувати формування хоча б одного 

професійного вміння в термінах та поняттях майбутньої спеціальності студента. 2. 

Продуктивність — передбачає отримання квазіпрофесійного продукту навчальної 

самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення цього завдання. 3. 

Конструктивність — наявність визначеної структури завдання- задачі (мета, вихідні 

дані, умови, що їх зв’язують). 4. Когнітивність — перевага розумових дій над 

психомоторикою в процесі вирішення завдання. 5. Самостійність — переважна 

кількість дій студента має бути самостійною, що забезпечується переліком вихідних 

даних, умовами задачі та необхідністю отримання різноманітних квазіпрофесійних 

продуктів. Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати студента до того, щоб він 

сам приймав рішення, порівнював умови, здійснював необхідний інформаційний пошук 

тощо. Розроблення завдань для СРС різних рівнів є основною умовою належного 
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планування та організації самостійного навчання. Результати дослідження ефективності 

самостійної роботи студентів у навчальному процесі дають змогу висловити такі 

припущення: 1. Основним джерелом теоретичної інформації для студента є конспект 

лекцій. Це означає, що повнота й адекватність сприйняття цієї інформації студентами 

залежать від рівня організації лекційних занять та їхньогоінформаційно-методичного 

забезпечення. Вирішальну роль при цьому також відіграє вміння студента працювати 

на лекції та вести конспект. 2. Зменшується тривалість роботи студента в бібліотеці з 

навчальною літературою, що часто пояснюється збільшенням навантаження в 

аудиторний час, зростанням кількості завдань та необхідністю одночасно вчитися і 

працювати. Це вимагає від викладача розробки методичних рекомендацій щодо роботи 

з літературою та чіткого обґрунтування доцільності такої роботи. 3. Зменшуються 

затрати часу на виконання традиційних видів завдань щодо опрацювання теоретичної 

інформації (аналізу, порівнянь, відповідей на запитання, пояснень тощо). У той же час 

збільшується питома вага затрат часу та, відповідно, продуктивності завдань, які 

забезпечують алгоритмічно- дійовий і творчий рівні засвоєння знань (зокрема завдань 

на вміння розв’язувати задачі, ситуації, випадки, виявляти позитивні та негативні 

сторони, випробувати, пропонувати, створювати нове). Це також свідчить про 

прагнення студентів до самореалізації та професійної рефлексії в процесі навчання, що, 

з іншого боку, вимагає від викладача дотримання системи вимог за організації 

самостійної роботи студентів. 4. Найбільшу увагу порівняно з іншими видами завдань 

у процесі виконання самостійної роботи студенти приділяють навчальному 

проектуванню. Над виконанням цього завдання студенти працювали близько половини 

часу, відведеного на самостійну роботу в цілому з предмета. На етапі проектування не 

лише використовується теоретична інформація, отримана студентами з літератури й на 

лекціях, а й проводяться консультації, співбесіди з викладачами та студентами, друзями 

і знайомими для оптимізації творчого й наукового пошуку. Розроблені проекти 

студенти не тільки представляють і захищають у своїх навчальних групах, але й 

прагнуть апробувати їх у реальних умовах практичної діяльності. Студенти виконують 

завдання, моделюючи задачі, наводять приклади економічних ситуацій і випадків та 

розробляють алгоритм розв’язання проблеми тощо. Це такожсприяє активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та підвищенню ефективності навчання. 
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Наведені факти свідчать про значне зростання мотивації студентів, ефективність їхньої 

навчально-пізнавальної діяльності за застосування квазіпрофесійних та професійних 

завдань у навчальному процесі. Це також підтверджується можливістю диверсифікації 

застосування методу проектів у сучасних умовах професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Ураховуючи цілі навчального предмета (теми), конкретизуйте вимоги до 

знань, умінь і навичок, які потрібно сформувати в студентів в процесі реалізації 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до вимог організації СРС 

розробіть систему завдань різних рівнів складності згідно з наперед визначеними 

рівнями засвоєння знань. Складаючи систему завдань для СРС, ураховуйте необхідність 

актуалізації мотивів навчальної діяльності студентів та трансформації характеру цих 

мотивів від пізнавального й наукового до професійного. Проаналізуйте можливості 

виконання завдань в аудиторний та позааудиторний час, прогнозуючи та 

обґрунтовуючи терміни їхнього опрацювання студентами. Надайте студентам 

конкретні ситуації, у яких вимагалося вирішення завдань, запропонованих для 

самостійного опрацювання. Контекстний характер такого підходу дає змогу 

використати морфологічний аналіз проблеми та знайти нетипові рішення. 

Запропонуйте студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних завдань, що 

дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання студентів. Забезпечте 

виконання СРС відповідним збірником інформаційно- методичних матеріалів 

(література, методичні рекомендації, практикуми, конспекти, сітковий план тощо). 

Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у них конкуренцію та 

спонукають виконати свою роботу краще від інших.Самостійна робота — це форма 

організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний 

та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти формуванню самостійності як 

особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає в 

уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без 

допомоги й контролю викладача. Для самостійної роботи з «Видавничої справи» 

пропонуються завдання, покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати базові 

знання, отримані під час лекційних (пропонуються теми концептуального характеру) та 

практичних занять. Для контролю знань студентів використовуються: а) усні відповіді 

на теоретичні питання; б) письмові роботи; в) вправи на виконання коректури. 
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Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до підсумкової 

контрольної роботи. Матеріали самостійних завдань подавати на перевірку викладачу в 

окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах відповідно до характеру 

завдань). На титульній сторінці вказувати тему завдання, виконавця. Завдання, в яких 

треба навести приклади з газетних чи журнальних публікацій, виконувати таким чином: 

відксерокопійований матеріал наклеїти на аркуш формату А-4 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників співпадають з 

вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання. Специфіка викладання 

дисципліни для студентів-заочників полягає в більш методичній спрямованості 

аудиторних занять. Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та під- готовці до складання іспиту. Викладач пояснює 

студентам-заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню 

контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою літературою.  

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає 

термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни.  

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, їх 

поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій.  

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має велике 

значення: 

 - по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з методичною 

літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної 

проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та узагальнювати конкретний 

матеріал та робити правильні висновки;  

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно викладати свої 

думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо застосовувати надбанні знання 

та пов’язувати їх з практикою; 

 - по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики викладання 

хорових дисциплін.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення 

пред'являються наступні вимоги:  

1. Наявність титульного листа (Рис. 1).  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.  

3. Список літератури, складений за алфавітом.  

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу 

контрольної роботи.  
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Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-

4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи 

повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з 

другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. Приблизний обсяг контрольної 

роботи – 8-10 стандартних сторінок.  

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без перекреслень, 

уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються. 

Контрольна робота може бути виконана і у зошиті об’ємом 18 сторінок. 
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КР № 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. 

2. 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 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; 

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. 
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4. Розкрийте сутність концепції національного виховання. 

 

КР №2. 

Варіант 1. 

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 2. 
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 3. 
1.Розкрийте сутність взаємодії закономірностей й принципів процесу виховання. 

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. 

 

КР №3 

Варіант 1. 

1.У чому ви вбачаєте взаємозв’язок між поняттями “Моральне виховання”, “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; 
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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 2. 

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; 

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 3. 

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. 

 

КР №4 

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; 

в) громадська думка, вимога, привчання, вправи, доручення, створення виховуючи 

ситуації; 

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

 

КР №5 

Варіант 1. 

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 2. 

1.Сутність позашкільної роботи. 

2. Розкрийте  сутність основних функцій сім’ї. 

3. Форми позакласної та позашкільної роботи, їх взаємодія. 

4. Сценарій дитячих заходів. 

Варіант 3. 
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. 

4. Методика підготовки та проведення дитячих заходів. 

  

КР №6 

Варіант 1. 

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 2. 

1. Особливості дитячого колективу. 

2. Що називається дитячим колективом? 
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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 3. 

1.Типи дитячих колективів, їх взаємодія. 

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

другій ситуації: 

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. 

е) меншість підпорядковує своєму впливові більшості. 

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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ГЛОСАРІЙ 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ — одна з форм зв'язку школи з батьками і пропаганди 

серед них педагогічних знань. Проводяться класні і позашкільні Б.з. На них батьків 

знайомлять з планами навчально-виховної роботи школи, класних керівників; батьки 

одержують інформацію про стан і дисципліну дітей, обговорюють проблеми допомоги 

школі в організації дозвілля дітей, їх трудового виховання тощо. 

БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ ДИТЯЧА - відсутність у дітей та підлітків постійного місця 

проживання, певних знань, сімейного чи державного піклування й систематичного 

виховного впливу внаслідок втрати батьків, залишення сім'ї, втечі з виховного закладу 

та інших причин. 

БОЙСКАУТИЗМ (від. англ. Ьоу — хлопчик і зсоиі — розвідник) — одна з форм 

організації дитячого та юнацького руху, яка, за визначенням її основоположника 

Бадеп-Пауелла, являє собою "систему виховання громадськості через гру, систему, яка 

є необхідним доповненням школі". Широке залучення пригодницьких і романтичних 

мотивів у тривалій грі (мисливці, розвідники, слідопити) поєднується в бойскаутизмі з 

організацією дітей на військовий зразок. 

ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ — у широкому розумінні — поняття, що пояснює 

випадки труднощів, з якими стикається педагог під час організації і здійснення 

виховного процесу. У вузькому розумінні термін "В" використовують для позначення 

максимально наближеного до норми рівня відхилень у поведінці дитини, яка потребує 

відповідної уваги й зусиль вихователя для його подолання. В. зумовлюють певні 

психофізіологічні особливості дитини, недостатня вікова розвиненість її мотиваційно-

вольової сфери, психічних процесів; соціально-психологічні вади розвитку її 

особистості. 

"ВИБУХ" — метод виховання, сутність якого полягає в тому, що конфлікт з 

вихованцем доводиться до останньої межі, коли єдиною можливістю розрядити 

ситуацію є різкий і несподіваний захід, здатний "підірвати", подолати хибну позицію 

вихованця. Успішне застосування цього методу, запровадженого А.С.Макаренком, 

можливе в разі високої майстерності педагога і певної обережності, щоб не зашкодити 

вихованцю. 
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ВИХОВАНІСТЬ — рівень розвитку особистості, що виявляється в погодженості 

між знаннями, переконаннями, поведінкою і характеризуються мірою сформованості 

суспільно значимих якостей. Розлад, конфлікт між тим, що людина знає, як вона думає 

і як реально вчиняє, може призводити до кризи особистості. В. — сьогоднішній рівень 

розвитку особистості на відміну від виховуваності — потенційного рівня особистості, 

зони її найближчого розвитку. 

ВИХОВАННЯ (як суспільне явище) — складний і суперечливий соціально-

історичний процес передання новим поколінням суспільно-історичного досвіду, 

здійснюваний усіма соціальними інститутами: громадськими організаціями, засобами 

масової інформації, церквою, сім'єю, освітніми закладами різного рівня і 

спрямованості. В. забезпечує суспільний прогрес і спадкоємність поколінь. 

ВИХОВАННЯ (як педагогічне явище) — 1) цілеспрямована професійна 

діяльність педагога, яка сприяє максимальному розвитку особистості дитини, 

входженню її у контекст сучасної культури, становленню як суб'єкта громадського 

життя, формуванню її мотивів і цінностей; 2) цілісний, свідомо організований 

педагогічний процес формування особистості в навчально- виховних закладах 

підготовленими спеціалістами; 3) цілеспрямована, керована і відкрита система 

виховної взаємодії дітей і дорослих, в якій вихованець є паритетним учасником і має 

можливість вносити до неї (системи) зміни, що сприяють оптимальному розвитку дітей 

(у цьому сенсі дитина є і об'єктом і суб'єктом); 4) надання вихованцю альтернативних 

засобів поведінки в різноманітних ситуаціях, залишаючи за ним право вибору і пошуку 

власного шляху; 5) процес і результат цілеспрямованого виливу па розвиток 

особистості, її ставлень, рис, властивостей, поглядів, переконань, засобів поведінки в 

суспільстві (у цій позиції дитина — об'єкт педагогічного впливу); 6) цілеспрямоване 

створення умов для освоєння людиною культури, переведення її в особистий досвід 

через організований тривалий вплив на розвиток індивіда з боку оточуючих інститутів, 

соціального і природного середовища, з урахуванням його потенційних можливостей з 

метою стимулювання його саморозвитку і самостійності; 7) (у вузькому, конкретному 

значенні) — складові цілісного виховного процесу. 
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ВИХОВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНЕ - (альтернативне шкільному) — популярні в 

Західній Європі й СІЛА пошуки нових форм організації виховання, альтернативного 

"звичайному" вихованню, роботи "звичайних" шкіл. Ідеться про нові проекти 

виховання, нові моделі шкіл, нові підходи до розв'язання освітніх проблем, які 

вважаються сучасними, інноваційними чи прогресивними. 

ВИХОВАННЯ ДУХОВНЕ — формування цілісного ставлення до життя, що 

забезпечує стійкий і гармонійний розвиток людини. В.д. — це виховання почуття 

обов'язку, справедливості, щирості, відповідальності та інших якостей, спрямованих 

на надання вищого змісту справам і думкам людини. 

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ - цілеспрямований розвиток у підростаючого 

покоління високої екологічної культури, що включає знання про природу і гуманне, 

відповідальне ставлення до неї як до найвищої національної загальнолюдської 

цінності. 

ВИХОВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ - цілеспрямована взаємодія вихователів і 

вихованців, спрямована на формування в останніх знань, умінь і навичок, потреб, 

інтересів і стилю мислення, які відповідають природі, принципам і нормам 

раціонального господарювання й організації виробництва, поділу і споживання. 

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНЕ — цілеспрямована взаємодія вихователів і 

вихованців, що сприяє відпрацюванню й удосконаленню в підростаючої людини 

здатності сприймати, правильно розуміти, цінувати і створювати прекрасне в житті й 

мистецтві, брати активну участь у творчості, творенні за законами краси. 

ВИХОВАННЯ ЕТИЧНЕ — цілеспрямована взаємодія вихователів і вихованців, 

що має за мету відпрацювання в останніх правил хорошого тону, формування культури 

поведінки і стосунків. 

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНЕ — формування моральних відносин, здатності до їх 

удосконалення та вміння поводитися з урахуванням суспільних вимог і норм, міцної 

системи звичної, повсякденної моральної поведінки. 

ВИХОВАННЯ ПОЛІТИЧНЕ - формування в учнів політичної свідомості, що 

відтворює відносини між державами, націями, партіями, і умінь розбиратися в них з 

духовно-моральних і етичних позицій. Здійснюється на принципах об'єктивності, 

варіативності, свободи вибору позиції й оцінок у межах загальнолюдських цінностей. 
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ВИХОВАННЯ ПРАВОВЕ — процес формування правової культури і правової 

поведінки, що полягає в здійсненні правового всенавчання, подоланні правового 

нігілізму, формуванні законослухняної поведінки. 

ВИХОВАННЯ РОЗУМОВЕ - формування інтелектуальної культури, 

пізнавальних мотивів, розумових сил, мислення, світогляду та інтелектуальної свободи 

особистості. 

ВИХОВАННЯ СТАТЕВЕ — систематичний, свідомо спланований і дієвий вилив 

па формування статевої свідомості та поведінки дітей, підготовка їх до сімейного 

життя. 

ВИХОВАННЯ ТРУДОВЕ — спільна діяльність вихователя і вихованців, 

спрямована на розвиток в останніх загально-трудових умінь і здібностей, психологічної 

готовності до праці, формування відповідального ставлення до праці і її продуктів, на 

свідомий вибір професії. Напрям В.т. — залучення школяра до повної структури праці: 

її планування, організації, здійснення, контролю, оцінки. 

ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНЕ — система вдосконалення людини, спрямована на 

фізичний розвиток, зміцнення здоров'я, забезпечення високої працездатності і 

виховання потреби в постійному фізичному самовдосконаленні. 

ВИХОВАННЯ ХУДОЖНЄ — формування у вихованців здатності відчувати, 

розуміти, оцінювати, любити мистецтво, насолоджуватися ним, розвиток потреб у 

художньо-творчій діяльності і створенні естетичних цінностей. 

ВИХОВНІ ВІДНОСИНИ — різновид відносин між людьми, що виникає у 

виховній взаємодії, спрямований на духовний, моральний тощо розвиток і 

вдосконалення. 

ВИХОВУВАННЯ - підготовленість людини до порівняно швидкого формування 

нових для неї пізнавальних, емоційних або поведінкових умінь і навичок. 

ВИХОВУЮЧІ СИТУАЦІЇ - це спеціально організовані педагогічні умови з метою 

виявлення чи формування в процесі життєдіяльності школярів системи відповідних 

ставлень. 

ГРОМАДСЬКА ДУМКА — система загальних суджень людей, яка виникає в 

процесі їхньої діяльності і спілкування і виражає ставлення до різних явищ, подій 

навколишньої дійсності, які становлять загальний інтерес. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ - формування громадянськості як 

інтегративної якості, яка дає можливість людині відчувати себе юридично, соціально, 

морально й політично дієздатною. До основних елементів громадянськості належить 

моральна і правова культура, яка виражається в почутті власної гідності, внутрішньої 

свободи особистості, дисциплінованості, в повазі й довірі до інших громадян і 

державної влади, здатної виконувати свої обов'язки, в гармонійному поєднанні 

патріотичних, національних та інтернаціональних почуттів. 

ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ - реалізація в про цесі побудови 

стосунків між педагогом і вихованцем принципів світогляду, в основі яких лежать 

повага до людей, турбота про них; загострення педагогічної уваги на інтересах і 

проблемах дитини; формування в дітей ставлення до людської особистості як вищої 

цінності в світи. Відіграє роль соціального захисту людини і суспільства. 

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ - центральна складова нового педагогічного мислення, 

яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу у світлі 

їх людинотвірної функції. Г.о. означає повагу школи й педагогів до особистості 

дитини, довіру до неї, прийняття її особистих цілей, запитів та інтересів; створення 

максимально сприятливих умов для розкриття й розвитку здібностей і обдарувань 

дитини, для її повноцінного життя на кожному з вікових етапів, для її самовизначення. 

ДЕЗАДАПТАЦІЯ — психічний етап, що виникає внаслідок невідповідності 

соціопсихологічного або психофізіологічного статусу дитини вимогам нової 

соціальної ситуації. Розрізняють (залежно від природи, характеру і міри прояву) 

патогенну, психічну, соціальну Д. дітей і підлітків. 

ДІАГНОЗ ПЕДАГОГІЧНИЙ - визначення характеру й обсягу можливостей 

учнів, труднощів, яких вони зазнають у навчанні, відхилень у поведінці. Д. П. 

ставиться на підставі даних про засвоєння учнями шкільних програм, спостереження 

за їхнім навчанням, діяльністю, вивчення її результатів тощо. 

ДІАГНОСТУВАННЯ ВИХОВАНОСТІ - розпізнання і вивчення істотних ознак, 

їх комбінацій, форм вираження як реалізованих цілей виховання. 

ДЇЯЛЬНІСНО-ОСОБЙСТІСНА КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ стверджує, що 

дієвим виховання є лише тоді, коли дитина включається в різноманітні види діяльності 
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й опановує суспільний досвід завдяки ефективному стимулюванню педагогом її 

активності у цій діяльності. 

ЕСТЕТИКА ПОВЕДІНКИ - риси прекрасного у вчинках і діях людини; в її 

ставленні до праці й суспільства, в її манерах і вигляді, у формах спілкування з 

людьми. Визначається інтелектуальним і моральним рівнем розвитку людини.  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИХОВАННЯ - відношення досягнутих результатів до 

передбачуваної мети (цілей) у процесі формування духовного обличчя, суспільно 

значимих якостей особистості, соціальних груп, суспільства загалом. 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГІЧНА — осмислення сформованої педагогічної ситуації і 

прийняття, виходячи з цього, рішень і плану необхідних дій. 

ЗАКОН ВИХОВАННЯ (як суспільного явища) — закон, що виявляється в 

обов'язковому і необхідному засвоєнні підростаючим поколінням соціального досвіду 

старших поколінь і зумовлює включення їх до суспільного життя, спадкоємність 

поколінь, життєзабезпечення суспільства, окремого індивіда і розвиток суттєвих сил 

кожної особистості. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИХОВАННЯ - стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі 

суттєві зв'язки, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку 

особистості школяра.  

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ - об'єктивно існуючі, 

повторювані, стійкі зв'язки між явищами, окремими боками педагогічного процесу. 

З.п.п. можуть зумовлюватися соціальними умовами (характер виховання і навчання за 

конкретних історичних умов визначається потребами суспільства, економіки, 

національно-культурними особливостями); природою людини (формування 

особистості дитини відбувається в прямій залежності від вікових та індивідуальних 

особливостей); сутністю виховного процесу (процеси виховання, навчання, освіти і 

розвитку особистості невід'ємні один від одного; взаємозв'язок соціальної групи і 

особистості в навчально-виховному процесі; взаємозв'язок завдань, змісту, методів і 

форм виховання). 

ЗАНЕДБАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНА - стійкі відхилення від норми в моральній 

свідомості й поведінці чи навчальній діяльності, спричинені недоліками педагогічного 

впливу. Дітей із 3. п. слід чітко відрізняти від психічно аномальних. Педагогічно 
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занедбана дитина є психічно нормальною й фізично здоровою, однак не має знань та 

умінь, необхідних для нормальної життєдіяльності. Розрізняють поняття 3. п. і 

важковиховуваності. Причинами З.п. можуть бути недоліки виховання в родині, 

незадовільні побутові умови, погана організація навчального процесу, бездоглядність, 

негативний вплив вулиці. 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ - групування їх за певними 

ознаками, встановлення зв'язків між групами. 

КЛІМАТ КОЛЕКТИВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ - емоційна атмосфера, 

що створюється в колективі й відтворює систему міжособистісних стосунків у ньому. 

К.к. с.-п. залежить від рівня згуртованості колективу, задоволення його членів процесом 

і результатом своєї діяльності; виконує консолідуючу, стимулюючу, стабілізуючу та 

регулюючу функції. 

КОЛЕКТИВ (від лат. соїіесіїоиз — збірний) — група людей, котрі взаємно 

виливають один на одного і пов'язані між собою спільністю соціально зумовлених 

цілей, інтересів, норм і правил поведінки, спільною діяльністю та засобами 

діяльності, єдністю волі, що виражається керівництвом К., який в силу цього 

досягає вищого рівня розвитку, ніж проста група. До ознак К. належать також 

свідомий характер об'єднання людей, його відносна стійкість, чітка організаційна 

структура, наявність органів координації діяльності. К. бувають первинні і вторинні. 

До первинних прийнято відносити К., в яких має місце безпосередній 

міжособистісний контакт між його членами. Вторинний К. — більш складний, він 

охоплює низку первинних К. 

КОЛЕКТИВІЗМ — 1) здатність людини активно відгукуватися на потреби 

інших людей, жити суспільними інтересами; 2) принцип виховання, що 

підтверджує пріоритет інтересів колективу над прагненнями індивіда. Сприяє 

формуванню в людини ідеалів братерства, взаємодопомоги, поваги до інших 

людей. 

КОЛЕКТИВНА ДУМКА — різновид громадської думки, що являє собою 

сукупне оцінне судження, яке виражається у ставленні колективу (або значної його 

частини) до різноманітних подій і явищ у житті суспільства і цього колективу. 
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КОЛЕКТИВНА ТВОРЧА СПРАВА (КТС) - основний елемент макаренківської 

комунарської методики, яку адаптував до умов роботи в звичайних школах і 

позашкільних закладах педагог із Санкт-Петербурга І.П.Іванов. Організується таким 

чином, щоб запропонована вихователем ідея сприймалася дитячим колективом як 

власна; щоб діяльність дітей мала практичну спрямованість на благо власного або інших 

колективів, інших людей, — мала гуманістичну та альтруїстичну мету; щоб усі члени 

колективу, на добровільних засадах, з інтересом і бажанням долучаючись до реалізації 

справи, могли розкрити свої творчі можливості. Етапи: прийняття ідеї, обрання ради 

справи, творче колективне виконання, колективний аналіз і оцінка, прийняття, ідеї нової 

справи. 

КОЛЕКТИВНІСТЬ — якість людини, яка виявляється в її здатності до 

взаєморозуміння, взаємодії, солідарності, взаємодопомоги, відповідальності. 

КОМПЛЕКСНІСТЬ — єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного 

впливу і взаємодії. 

КОРИГУВАННЯ — виправлення, поліпшення; в спеціальній педагогіці — 

виправлення (часткове чи повне) вад психічного або фізичного розвитку дітей, 

порушення певної психічної функції у дорослих. Конкретна мета й завдання К., а також 

методи і прийоми коригувальної роботи визначаються в кожному випадку видом 

порушення розвитку та індивідуальними особливостями дитини. 

КРИЗИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ - труднощі, які виникають у виховній взаємодії: 

криза діяльності (процес розвитку зупиняється, бо все занадто налагоджено), криза 

середовища (оточення дитини перестає викликати позитивні емоції), криза речей, 

криза слів. 

КРИТЕРІЙ (від грецьк. кгіїегіоп) — ознака, па підставі якої проводиться оцінка, 

визначення або класифікація чогось; міра судження, оцінки будь-якого явища. 

Розробка критеріїв тих чи інших явищ у педагогіці зумовлює певні труднощі в силу 

того, що сам предмет педагогіки складний і різноманітний у своїх проявах. 

КУЛЬТУРА (від лат сиІСига — вирощування, виховання, розвиток, шанування) 

— історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей 

людини, виражений у типах і формах життя й діяльності людей, у їхніх 

взаємостосунках, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. 
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Культура в освіті виступає її змістовою складовою, джерелом знань про природу, 

суспільство, засоби діяльності, емоційно-вольового і ціннісного ставлення людини до 

оточуючих, до праці, спілкування тощо. 

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ — суспільно зумовлені засоби педагогічно доцільної 

взаємодії між дорослими і дітьми, що сприяють організації дитячого життя, діяльності, 

стосунків, спілкування, стимулюють їхню активність і регулюють поведінку. Вибір 

методів виховання залежить від мети виховання; головного типу діяльності; змісту і 

закономірностей виховання; конкретних завдань і умов їх розв'язання; вікових, 

індивідуальних і 

статевих особливостей вихованців; вихованості (потенційної вихованості), 

мотивації поведінки. Умовами, що визначають успішне застосування М.в., виступають 

індивідуальні особливості вихователя як особистості, рівень його фахової компе-

тентності. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ - шляхи одержання інформації 

щодо ефективності виховних впливів. До них належать: педагогічні спостереження, 

бесіда, педагогічний консиліум, опитування, аналіз результатів діяльності вихованців, 

створення контрольних ситуацій, психодіагностика, тренінги. 

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1 ДОСВІДУ ПОВЕДІНКИ - шляхи 

виділення, закріплення і формування в досвіді дітей позитивних засобів і форм 

поведінки і моральної мотивації. Здійснюються за допомогою доручень, вправ, 

створення виховної ситуації, КТС (колективної творчої справи). 

МЕТОД ПРИРОДНИХ НАСЛІДКІВ - метод виховання, який полягає в тому, що 

вихованцю пропонують подолати наслідки провини, причому запропоновані вимоги 

для обох сторін є цілком очевидними і справедливими (насмітив — прибери, зіпсував 

— полагодь тощо). 

Покарання — гальмування негативних проявів особистості за допомогою 

негативної оцінки її вчинків, породження почуття провини і каяття. 

Заохочення — стимулювання позитивних проявів особистості за допомогою 

високої оцінки її вчинків, породження почуття задоволення і радості від усвідомлення 

визнання зусиль особистості. 
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Примус — педагогічний вилив, ґрунтований на активному прояві волі 

вихователя щодо вихованців, котрі не володіють достатньою свідомістю та ігнорують 

норми суспільної поведінки. До видів П. належать: складання характеристики 

школяра, в якій перебільшуються негативні риси учня і наслідки його діяльності; 

заборона бажаних для вихованця дій та вчинків; спонукання до небажаної школярем 

поведінки 

Вимога — педагогічний вплив па свідомість вихованця з метою викликати, 

стимулювати або загальмувати окремі види його діяльності. В. реалізуються в 

особистих стосунках педагогів і дітей. В. буває безпосередньою — прямою (наказ, 

заборона, вказівка); непрямою (порада, прохання, натяк, умова); опосередкованою, 

вираженою через актив (ініціативну групу) і громадську думку. 

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ - методи виховання, спрямовані на 

формування правильних понять, оцінок, суджень, світогляду. 

Аналіз виховних ситуацій — засіб демонстрації та аналізу шляхів подолання 

моральних суперечностей, що виникають у певних ситуаціях і конфліктах, або 

створення самої ситуації, до якої залучається вихованець, який має реально зробити 

моральний вибір і вчинити відповідним чином. Бесіда — засіб залучення вихованців 

до обговорення і аналізу вчинків у формі "питання — відповідь" і визначення 

моральних оцінок. Дискусія — колективне обговорення будь-якої проблеми або кола 

питань, щоб знайти правильну відповідь. У педагогічному процесі Д. виступає одним 

із методів активного навчання. Тема Д. оголошується заздалегідь. Тим, кого навчають, 

варто вивчити відповідну літературу, одержати необхідну інформацію. У ході Д. кожен 

має право висловити свою точку зору. Дискусії формують уміння міркувати, доводити, 

формулювати проблему тощо. Диспут — суперечка, шлях мобілізації активності 

вихованців для вироблення правильних суджень і настанов; спосіб навчити долати 

хибні уявлення і поняття, вести полеміку, захищати свої погляди, переконувати в них 

інших. 

Конференція (пед.) — колективне обговорення книжок, вистав, фільмів з метою 

визначення моральних норм, декларованих у творі, та формування певного ставлення 

до них. 
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Лекція — послідовний виклад системи моральних ідей та їх підтвердження й 

ілюстрування. 

Приклад — метод формування свідомості людини, який полягає в тому, щоб на 

конкретних переконливих зразках проілюструвати особистий ідеал і пред'явити зразок 

готової програми поведінки і діяльності. Грунтується на схильності дітей до 

наслідування. Оповідання (як метод формування свідомості вихованців) — 

невеличкий за обсягом зв'язний виклад (в оповідній або описовій формі) подій, що 

містить ілюстрацію або аналіз тих чи тих моральних понять і оцінок. 

МЕТОДИ САМОВИХОВАННЯ — методи, спрямовані на свідому зміну 

людиною своєї особистості відповідно /до вимог суспільства і особистого плану 

розвитку. До цієї групи методів належать: самоспостереження, самоаналіз, самонаказ, 

самозвіт, самосхвалення (заохочування), самоосуд (покарання). До самовиховання 

вихователь веде вихованця шляхом усвідомлення власних дій через зовнішню оцінку, 

потім — через сформовану самооцінку і потребу їй відповідати і далі — через 

діяльність з самовиховання і самовдосконалення. 

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКИ -шляхи спонукання 

вихованців до поліпшення своєї поведінки, розвитку в них позитивної мотивації 

поведінки. 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ - сукупність позабіологічного,біологічного і 

соціального середовищ, які разом безпосередньо впливають на людей та їхнє 

господарство; розрізняють близьке, регіональне та глобальне навколишнє середовище. 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА — галузь емпіричних педагогічних знань і народного 

досвіду, виражених у пануючих у народі поглядах па мету й завдання виховання, в 

сукупності народних засобів, умінь та навичок виховання й навчання. Джерелами 

вивчення Н.п. є твори фольклору з педагогічним змістом і спрямуванням, етнографічні 

матеріали, народні виховні традиції, ігри та іграшки, народні й молодіжні свята, досвід 

сімейного виховання тощо. 

НАРОДНИЙ СВІТОГЛЯД — система історично зумовлених поглядів, 

переконань, ідеалів, відображена у фольклорі, міфології, національній психології і 

характері певного народу, його культурно-історичних традиціях. 
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НАСЛІДУВАННЯ — особлива форма поведінки, яка полягає у більш чи менш 

трансформованому відтворенні дій, ідеалів, рис характеру, манери творчості інших 

осіб. Н. може бути як несвідомим, мимовільним, так і свідомим, цілеспрямованим. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ — виховання дітей на культурно-історичному 

досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій виховній 

мудрості. Національне виховання є конкретно-історичним виявом загальнолюдського 

гуманістичного і демократичного виховання. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ - ґрунтується на загальнолюдських 

цінностях і включає риси, які відповідають духовності чи звичаям даного народу. 

Конкретний зміст Н. в. і. залежить від державного устрою, світогляду, релігії і моралі, 

рівня розвитку культури, національних особливостей народу. 

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ - забезпечує глибоке осмислення і 

засвоєння кожним учнем у процесі праці народних моральних та етичних ідей, 

принципів, поглядів, переконань, дотримання у побуті народних традицій, звичаїв та 

обрядів. 

ОСОБИСТІСТЬ — у широкому розумінні — конкретна, цілісна людська 

індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей; у вужчому, 

філософському розумінні — індивід як суб'єкт соціальної діяльності, властивості якого 

детерміновані конкретно-історичними умовами життя суспільства. 

ОСОБИСТІСНИИ ПІДХІД — послідовне ставлення педагога до вихованця як до 

особистості, як до свідомого відповідального суб'єкта власного розвитку і як до 

суб'єкта виховної взаємодії. О.п. — базова ціннісна орієнтація педагога, яка визначає 

його позицію у взаємодії з кожною дитиною і колективом. 

ПЕДАГОГІКА КУЛЬТУРИ — напрям у педагогічній думці, який розглядає 

процес навчання як зустріч людської особистості з об'єктивними цінностями 

(здобутками) культури, їх інтеріоризацію і в результаті — збагачення духовних сил 

людини та творення нових цінностей. 

ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА - спільна діяльність учите ля та учнів, 

ґрунтована на взаєморозумінні й гуманізмі, єдності їхніх інтересів і прагнень, метою 

якої є особистіний розвиток школярів у процесі навчання й виховання. 
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ПЕДАГОГІЧНА ВИМОГА — метод педагогічного впливу, за допомогою якого 

педагог викликає і стимулює чи припиняє і гальмує певні дії дітей, виявляючи у них 

конкретні якості. 

ПЕД АГОГІЧНА ГРА — імітація реальної діяльності вчителя в штучно 

відтворених педагогічних ситуаціях. П.г. — основний засіб відтворення реальних 

ситуацій взаємодії учителя та учня в навчально-виховному процесі, коли учасники гри 

виконують ролі учителя й учня. Основна мета П. г. — формування в учасників гри вмінь 

реальної взаємодії з учнями, здатності реалізувати свої ідеї і проекти, передавати учням 

знання, оцінювати їхній рух, стимулювати діяльність. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯ а) — елемент педагогічної діяльності; б) — педагогічно 

доцільний, спланований чи імпровізований вчинок вихователя, що спричинює зміну 

педагогічної ситуації або особистісиі зміни. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА  -  дослідницька процедура, спрямована на 

з'ясування умов і обставин, за яких відбувається педагогічний процес. 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ - науково обґрунтована педагогічна 

(дидактична) система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети шляхом чітко 

визначеної послідовності д ій,  спроектованих  на розв'язання проміжних цілей і  

визначений кінцевий результат. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ — педагогічно доцільна організація 

життєдіяльності учнів, у процесі якої вони набувають необхідних моральних та 

інших рис і якостей, знань, павичок і звичок.  Методика П.в. — система засобів 

стимулювання педагогічно доцільної суспільно значимої поведінки й діяльності 

учнів. 

ПОЗАКЛАСНА ВИХОВНА РОБОТА - організація педагогом різних видів 

діяльності вихованців у позаурочний час, які забезпечують необхідні умови для 

соціалізації особистості дитини. 

ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ — державні й громадські організаційні та 

інструктивно-методичні установи з позашкільної роботи з дітьми та підлітками. 

Існують П.з. загального типу ( палаци й будники школярів, дитячі парки, дитячі 

сектори профспілкових клубів і палаців культури), а також спеціалізовані (дитячі 

бібліотеки, спортивні школи, станції юних натуралістів, техніків, туристів, дитячі 
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залізниці, морські та річкові пароплавства, лісництва). Робота П. з. тісно пов'язана 

з навчально-виховним процесом у школі. 

ПРИНЦИПИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ (принципи виховання) - вихідні 

положення, які відображають загальні закономірності процесу виховання. В 

принципах виражені основні вимоги до змісту, методів, організації виховного 

процесу, якими маг керуватися педагог у розв'язанні виховних завдань. 

РУШІЙНІ СИЛИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ - об'єктивні суперечності між 

поновлюваними потребами вихованця і можливостями їх задоволення, що 

регулюються педагогом. Вирішення цих суперечностей шляхом активності самого 

школяра сприж його розвитку. 

САМОВИХОВАННЯ — систематична й свідома діяльність людини, 

спрямована на вироблення в собі бажаних фізичних, розумових моральних, 

естетичних якостей, позитивних рис волі й характеру, усунення негативних звичок. 

Учнів необхідно знайомити в школі й сім'ї з різними формами й методами С. (са-

мокритика, самопереконання, самонавіювання, самопримус, самообов'язок, 

самоперемикания, емоційно-мисленнєве перенесення на місце іншої людини 

тощо); спираючись на внутрішні стимули С, організовують систему засобів, які 

змушують працювати над собою. 

САМОВРЯДУВАННЯ ДИТЯЧЕ - участь дітей в управлінні й керівництві 

справами свого колективу. Конкретні форми С.д. складаються в кожній школі залежно 

від умов її роботи, традицій і набутого досвіду. Форми С.д. змінюються разом із 

розвитком дитячого колективу; форми, які склалися в одній школі, не можуть шаблонно 

використовуватися в іншій. 

САМОДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧА - прояв дітьми активності, ініціативи й 

самостійності думки, дії в праці, навчальних заняттях, громадському житті колективу 

та в іграх. Розвиток С.д. — одне з найважливіших завдань виховання підростаючого 

покоління. 

САМОКРИТИЧНІСТЬ — виявлення здатності й уміння особистості дати собі 

самооцінку, виходячи з суспільних вимог, визнати перед самим собою свої помилки, 

недоліки, чітко викопувати самозобов'язання з усунення їх. 
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САМОНАВІЮВАННЯ, автосугестія — особливий вид психічного впливу 

людини на себе (на відміну від гетеросугестії, що полягає у психічному виливі однієї 

людини на іншу або на групу людей). 

САМООБСЛУГОВУВАННЯ дітей - вид побутової праці, який включає 

гігієнічний догляд за собою, догляд за своїм одягом, житлом, а також приготування їжі, 

ремонт і виготовлення потрібних у побуті речей тощо. 

САМООДЕРЖИМІСТЬ — здатність і вміння добровільно поступатися власними 

інтересами, а в разі потреби — жертвувати власним життям заради блага людей та 

ідеалів. 

САМООЦІНКА — допомагає зважити і оцінити свої можливості, поглянути на 

себе з боку, дати об'єктивну оцінку розвитку як окремих якостей особистості, так і 

особистості в цілому, викликати незадоволення власною поведінкою. 

САМОПІЗНАННЯ — дослідження, пізнання самого себе. Здатність до С. 

притаманна лише людині; здійснюється за допомогою розуму. Елементарні форми 

пізнання виявляються уже в ранньому віці. С. нарощується одночасно з розумовим 

розвитком дитини 

 


