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        6. Конспект лекцій з дисципліни. 

        7. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять. 

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

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт, тестові 

контрольні роботи (які завантажені на освітній простір). 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

 

6 - Програмні компетентності 

 

Інтегральна 

компетентність 

(ІНК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в галузі дошкільної освіти з розвитку, 

навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку, що 

передбачає застосовування загальних психолого-педагогічних 

теорій і фахових методик дошкільної освіти, та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні 

компетентності  

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність 

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

громадянина в Україні. 

ЗК -2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і 

суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

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

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

письмово. 

ЗК -5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК -6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК -7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК -8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК -9. Здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності  

СК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової 

інформації.  

СК-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку 

базових якостей особистості (довільність, самостійність, 

креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, 

самооцінка, самоповага). 

СК -3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, 

пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку. 

СК -4. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного 

віку первинних уявлень про предметне, природне, соціальне 

довкілля, властивості і відношення предметів; розвитку 

самосвідомості («Я» дитини і його місце в довкіллі). 

СК -5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку 

мовлення як засобу спілкування і взаємодії з однолітками і 

дорослими. 

СК -6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку 

навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально-

етичних норм і правил поведінки. 

СК -7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей 

раннього і дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, 

рідного міста; інтерес і повага до державних символів України, 



національних традицій, звичаїв, свят, обрядів). 

СК -8. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного 

віку навичок екологічно безпечної поведінки і діяльності в побуті, 

природі й довкіллі. 

СК-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, 

різних форм мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного 

віку. 

СК -10. Вміння складати Індивідуальну програму розвитку та 

необхідні для навчання дітей з особливими освітніми потребами 

документи, бути знайомими з універсальним дизайном в освіті та 

розумним пристосуванням. 

СК -11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного 

віку елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби 

художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду 

самостійної творчої діяльності.  

СК -12. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку, корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами 

фізичних вправ і рухової активності. 

СК -13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), 

художньо-мовленнєвою і  художньо-продуктивною (образотворча, 

музична, театральна) діяльністю дітей раннього і дошкільного віку. 

СК -14. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного 

віку навичок здорового способу життя як основи культури здоров’я 

(валеологічної культури) особистості. 

СК -15. Здатність до індивідуального і диференційованого 

розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами відповідно до їхніх можливостей. 

СК -16. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку 

толерантного ставлення та поваги до інших, попередження та 

протидії булінгу. 

СК- 17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах праці. 

СК -18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню 

інформацію та застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

СК -19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, 

колегами. 

СК -20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в 

освіті для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової 

підготовки, перетворення набуття освіти в процес, який триває 

впродовж усього життя людини. 
 

 

 

 

 

 
 



ВИТЯГИ З ОПП 
 

7- Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, 

принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і 

засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього 

процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, 

навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку з 

використанням базових психологічних і педагогічних понять та 

категорій. 

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

різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих 

дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми 

потребами 

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

інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх 

використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і 

дошкільного віку 

ПР-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, 

сім’ї та школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу 

з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної 

освіти. 

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

досягнутими дітьми результатами.  

ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з 

урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей 

раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми 

потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 

ПР-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей 

з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання 

документи; бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та 

розумним пристосуванням. 

ПР-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної 

освіти. Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо 

трансформувати їх потенціал у сучасний освітній простір закладу 

дошкільної освіти. 

ПР-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти 

можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати власну 

діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його організації 

в системі дошкільної освіти та взаємодії з сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і 

соціального здоров’я дітей. 



ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей 

раннього і дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти 

та знань про культурно-історичний досвід українського народу, 

загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців 

суміжних галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації 

завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне 

міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного 

віку та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з 

батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметно ігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і дошкільного 

віку.  

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток 

дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і 

технологій навчання і виховання, при визначенні зони 

актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 
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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика 

виховання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою «Дошкільна 

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.  

Метою дисципліни є озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 

 Ключові слова: виховання, процес виховання, виховне середовище, виховний простір, 

методи виховання. 
 

 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Theory and methods of 

education" is made according to the educational and professional program of preparation of 

bachelors of a specialty 012 Preschool education according to the educational and professional 

program "Preschool education". 

The subject of study of the discipline are: laws, patterns, principles of modern theory of 

education, methods and forms of organization of educational activities of primary school children. 

Interdisciplinary links: The theory and methods of education are based on knowledge of 

general pedagogy, history of pedagogy, age and pedagogical psychology, basics of physiology and 

hygiene. 

The purpose of the discipline is to equip students with knowledge of modern theory of 

education. 

 Key words: education, process of education, educational environment, educational space, 

methods of education. 
 



ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика 

виховання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою «Дошкільна 

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 та очікувані результати 

1.1. Мета: озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 

   1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоїти принципи та 

закономірності виховного процесу; вивчити методи, прийоми та засоби виховання в 

початковій школі; ознайомитись з основними формами виховання за різними напрямками 

виховного процесу в школі. 

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

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

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

процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

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

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних 

понять та категорій. 

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

особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими 

освітніми потребами 

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

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

раннього і дошкільного віку 

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

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

умовах закладу дошкільної освіти. 

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

результатами. 

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

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

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

педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

 

1. Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

Інтегральна компетентність (ІНК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

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

дітей раннього і дошкільного віку, що передбачає застосовування загальних психолого-

педагогічних теорій і фахових методик дошкільної освіти, та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

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



усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

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

в Україні. 

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

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

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

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

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

ЗК -6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК -7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК -8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК -9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ.Фахові: 

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

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

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

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

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

дітей з особливими освітніми потребами документи, бути знайомими з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

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

застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Тема 1. Сутність процесу виховання. Основні закономірності та принципи виховання. 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

Тема 4. Методи виховання в початковій школі.  

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. Моральне 

виховання молодших школярів. 

Тема 6. Планування виховної роботи в початковій школі. 

Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого колективу. 

Тема 8. Зміст та методи виховання в сім’ї. 
          

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Вишневський O.І., Кобрій О.М., Чепіль M.M. Теоретичні основи педагогіки: курс 

лекцій / За ред. О.Вишневського. Дрогобич: Відродження, 2001. 268 с. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка: посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ: 

Видавничий центр «Академія», 2001. 576 с.  

3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХі століття). К., 1994. 

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Освіта України, КНТ, 2008. 528 с. 
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Слово, 2014. 296с. 
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7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посіб. Харк. 



держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди.  2-ге вид., випр. і доп. Харків: «ОВС», 2002. 400 с.  

8. Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання): навч. посіб. Київ: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. 288 с. 

9. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Київ: «Шкільний 

світ», 2001. 16 c. 

10. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. пед вузов: В 2 кн. Москва: 

ВЛАДОС, 1999. Кн. 2: Процес воспитания. 256 с.: ил. 

11. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: навч. посіб. Київ: 

Знання, 2008. 415 с. 

12. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи: навч. посіб. Київ: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. 320 с. 

13. Ярощук Л. Г. Теорія та методика виховання: навч. посіб. Бердянськ, 2019. 400 с. 

 

Допоміжна 

1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте дети! Москав: Просвещение, 1988. 

2. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: курс лекций. 2-ге 
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4. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: навч. посіб. Миколаїв: 

Іліон, 2009. 272с. 

5. Сухомлинський В.О. Народження громадянина: вибр твори: В 5 т. Київ: Рад. школа, 

1976. Т. 3. 184 с.  
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Інформаційні ресурси 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ІНДЗ, мультимедійні 

презентації, тестування, контрольні роботи. 
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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика 

виховання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою «Дошкільна 

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.  

Метою дисципліни є озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 

 Ключові слова: виховання, процес виховання, виховне середовище, виховний простір, 

методи виховання. 
 

 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Theory and methods of 

education" is made according to the educational and professional program of preparation of 

bachelors of a specialty 012 Preschool education according to the educational and professional 

program "Preschool education". 

The subject of study of the discipline are: laws, patterns, principles of modern theory of 

education, methods and forms of organization of educational activities of primary school children. 

Interdisciplinary links: The theory and methods of education are based on knowledge of 

general pedagogy, history of pedagogy, age and pedagogical psychology, basics of physiology and 

hygiene. 

The purpose of the discipline is to equip students with knowledge of modern theory of 

education. 

 Key words: education, process of education, educational environment, educational space, 

methods of education. 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 012 Дошкільна 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 180 
3-й 

Лекції 

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

view.php?id=2079 

Ступінь: 

бакалавра 

12 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 

Самостійна робота 

156 год. 

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 180 год.: 24 год. – аудиторні заняття, 156 год. – 

самостійна робота (13% / 87%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 

Мета курсу: озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 

   Завдання курсу: 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Дидактика початкової освіти», 

«Педагогіка», «Загальна та вікова психологія». 

Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

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

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

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

процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

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

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних 

понять та категорій. 

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

особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими 

освітніми потребами 

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

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

раннього і дошкільного віку 

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

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

умовах закладу дошкільної освіти. 

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

результатами. 

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

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

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

педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

 

1. Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

Інтегральна компетентність (ІНК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

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

дітей раннього і дошкільного віку, що передбачає застосовування загальних психолого-

педагогічних теорій і фахових методик дошкільної освіти, та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

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

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

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

в Україні. 

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

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

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

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



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

ЗК -6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК -7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК -8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК -9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ.Фахові: 

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

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

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

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

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

дітей з особливими освітніми потребами документи, бути знайомими з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

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

застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність процесу виховання. Основні закономірності та принципи виховання. 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

Тема 4. Методи виховання в початковій школі.  

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. Моральне 

виховання молодших школярів. 

Тема 6. Планування виховної роботи в початковій школі. 

Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого колективу. 

Тема 8. Зміст та методи виховання в сім’ї. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

Тема 1. Сутність процесу виховання. Основні закономірності та принципи 

виховання 

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 життям. Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Виховання в праці. 

Комплексний підхід у вихованні. Виховання особистості в колективі. 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

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 3. 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 4.Виховний процес в початковій школі 

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 

Моральне виховання молодших школярів  

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

характеристика позаурочної роботи школи. Концепція національного виховання. Принципи 

виховання: характеристика, психолого-педагогічний аспект.  

Сутність понять "моральне виховання", "моральна культура". Шляхи формування 

моральної культури молодшого школяра. Умови ефективності морального виховання учнів. 

Тема 6. 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. 

          Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі початкової 

школи 

Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого колективу 
Поняття "дитячий колектив" в педагогіці. Види і структура дитячого колективу. Місце 

дитини в колективі. Динаміка розвитку колективу. Ознайомити студентів з поняттям 

"дитячий колектив", видами і структурою дитячого колективу; виховувати колективізм, 

повагу до викладачів і студентів; розвивати професійні якості, активність мислення. 

Кредит 6. Родинне виховання 

Тема 8. Зміст та методи виховання в сім’ї 
         Сім’я як педагогічна проблема. Основні групи сімей. Зміст виховання в сім’ї. Методи 

виховання в сім’ї. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 



Тема 1. Сутність процесу виховання, основні 

закономірності та принципи. 
30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій 

школі. 
30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Виховний простір 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 15 2 2   11 

Тема 4. Методи виховання в початковій школі. 15 2 0   13 

Усього: 30 4 2   24 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в 

початковій школі. Моральне виховання молодших 

школярів 
15 2 2   11 

Тема 6. Планування виховної роботи в початковій 

школі. 
15 - 2   13 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі 

Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого 

колективу 
30 2 -   28 

Усього: 30 2 0   28 

Кредит 6. Родинне виховання 

Тема 8. Зміст та методи виховання в сім’ї  30 - 2   28 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин: 150 12 12   134 

 

 

4. Теми лекційних занять 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

2 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

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

Кредит 3. Виховний простір 

3 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 2 

4 Тема 4. Методи виховання в початковій школі. 2 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

5 Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій 

школі. Моральне виховання молодших школярів 

2 

Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі 

6 Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого колективу 2 

Разом 12 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

2 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

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

Кредит 3. Виховний простір 

3 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 2 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

4 Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій 

школі. Моральне виховання молодших школярів 

2 

5 Тема 6. Планування виховної роботи в початковій школі. 2 

Кредит 6. Родинне виховання 

6 Тема 8. Зміст та методи виховання в сім’ї 2 

Разом 12 

 

 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

26 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

2. Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 26 

Кредит 3. Виховний простір 

3 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 11 

4 Тема 4. Методи виховання в початковій школі. 13 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

5 Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій 

школі. Моральне виховання молодших школярів 
11 

6 Тема 6. Планування виховної роботи в початковій школі. 
13 

Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі 

7 Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого колективу 28 

Кредит 6. Родинне виховання 

8 Тема 8. Зміст та методи виховання в сім’ї 28 

Разом 134 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 



1. Народна педагогіка як джерело педагогічної науки.  

2. Проблеми народності в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського.  

3. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди (Я. А. Коменського, Ф. А. Дістер- вега, Й. Г. 

Песталоцці, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського).  

4. Проблема національного виховання в педагогічній спадщині О. В. Духновича.  

5. Основи й історія козацької педагогіки.  

6. Характеристика природних і соціальних умов, що забезпечують ефективність 

формування особистості.  

7. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості.  

8. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу.  

9. Соціальні умови — важливий чинник формування особистості.  

10. Позашкільна виховна робота: завдання та зміст позашкільної виховної роботи; 

принципи, головні напрями позашкільної освіти та виховання.  

11. Вплив естетичного виховання на формування духовної культури особистості.  

12. Політична культура особистості та роль умінь і навичок громадсько-політичної 

діяльності.  

13. Роль почуттів у процесі виховання особистості дитини як вільного громадянина 

незалежної держави.  

14. Національне виховання як важлива проблема сучасних закладів освіти.  

15. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості.  

16. Основи та історія української родинної педагогіки.  

17. Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні.  

18. Основи та історія козацької педагогіки. 

19. Вікові особливості пізнавальної діяльності дітей (дошкільник — учень — студент).  

20. Особистісно-професійні риси та педагогічна культура педагога.  

21. Конфліктні ситуації у навчальному процесі: причини, розв’язання та попередження 

конфліктів між педагогами та учнями.  

22. Роль і значення педагогічних здібностей у діяльності педагога (вихователя).  

23. Педагогічна техніка і шляхи оволодіння нею.  

24. Соціально-економічна роль праці педагога в сучасних умовах.  

25. Правила педагогічного спілкування — не догма, а головний чинник педагогічної 

культури.  

26. Педагогічна майстерність — мистецтво навчання і виховання.  

27. Педагогічний такт — професійне вміння педагога (вихователя).  

28. Духовність і краса педагогічної праці.  

29. Особисті якості педагога-майстра.  

30. Мовні здібності педагога та їх роль у педагогічному спілкуванні. 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

 

Зміст курсу поділений на 5 кредитів. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

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

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

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 



FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення мультимедійних 

презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

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

4. Використання додаткової літератури; 

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

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. 

Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. 

У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій 

навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

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

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 



 

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

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

індивідуальне, групове і фронтальне опитування, письмові контрольні роботи, тестовий 

контроль. Самостійна робота перевіряється шляхом написання реферативних робіт, 

створення мультимедійних презентацій. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

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

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

додатковими джерелами, порівняльний аналіз; ілюстрація – метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Вишневський O.І., Кобрій О.М., Чепіль M.M. Теоретичні основи педагогіки: курс 

лекцій / За ред. О.Вишневського. Дрогобич: Відродження, 2001. 268 с. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка: посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ: 

Видавничий центр «Академія», 2001. 576 с.  

3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХі століття). К., 1994. 

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Освіта України, КНТ, 2008. 528 с. 

5. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навч. посіб. Київ: 

Слово, 2014. 296с. 

6. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2001. 288с.  

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посіб. Харк. 

держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди.  2-ге вид., випр. і доп. Харків: «ОВС», 2002. 400 с.  

8. Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання): навч. посіб. Київ: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. 288 с. 

9. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Київ: «Шкільний 

світ», 2001. 16 c. 

10. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. пед вузов: В 2 кн. Москва: 

ВЛАДОС, 1999. Кн. 2: Процес воспитания. 256 с.: ил. 

11. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: навч. посіб. Київ: 

Знання, 2008. 415 с. 

12. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи: навч. посіб. Київ: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. 320 с. 

13. Ярощук Л. Г. Теорія та методика виховання: навч. посіб. Бердянськ, 2019. 400 с. 

 

Допоміжна 

1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте дети! Москав: Просвещение, 1988. 

2. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: курс лекций. 2-ге 

изд., перераб. и доп. Київ: МАУП, 2001. 168 с.: ил.  

3. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу  - с игрой: кн. для учителя. Москва: 

Просвещение, 1991. 96с. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 80 600/100 

65 65 65 65 65 65 65 65 



4. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: навч. посіб. Миколаїв: 

Іліон, 2009. 272с. 

5. Сухомлинський В.О. Народження громадянина: вибр твори: В 5 т. Київ: Рад. школа, 

1976. Т. 3. 184 с.  

6. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям: вибр твори: В 5 т. Київ: Рад. школа, 1976. 

Т. 3. 279 с. 

8. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю: підручник. Київ: 

Альтепрес, 2005. 324 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради 

шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 
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Кредит 1. Сутність процесу виховання 

 

Лекція 1.  

Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та принципи 

 

Мета. Озброїти студентів знаннями щодо сутності процесу виховання 

молодших школярів, ознайомити з основними закономірностями та 

принципами виховання, виховувати інтерес до дисципліни (теорія та методика 

виховання в початковій школі), розвивати професійні якості, прагнення до 

самовдосконалення. 

Ключові поняття: виховний процес, сутність процесу виховання, 

закономірності виховання, принципи організації виховного процесу, практична 

реалізація принципів виховання. 

План 

1. Сутність процесу виховання: 

 процес виховання, його специфіка; 

 компоненти і рушійні сили. 

2. Закономірності виховного процесу. 

3. Принципи виховання. 

Література 

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

К.: Знання – Прес, 2003. – 700с. 

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

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

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

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

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

– Прес, 2003. – 418с. 

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

во Іліон, 2007. – 564с. 

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

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



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

шк.., 2002. – 215с.: іл.. 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Сутність процесу виховання. 

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

ників, під впливом якого здійснюється розвиток дитини. 

Виховання – соціально і педагогічно організований процес формуван-ня 

людини як особистості. 

Суспільство як соціальне об`єднання людей може функціонувати і 

розвиватися  лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з 

виховання кожної особистості. 

 

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

(Я. А. Коменський). 

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

особливостями, – її тіло, душу й розум. 

(К. Д. Ушинський). 

Виховання з погляду (соціального досвіду) суспільного розвитку є 

провідною сферою діяльності як окремої людини, так і людської спільності. 

Завдяки йому людство забезпечує свою безсмертність у соціальному розвитку. 

Виховання дітей молодшого шкільного віку здійснюють у процесі 

навчання і виховної роботи у школі та її межами. 

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

взаємодія вихователя і вихованця), цілеспрямованим (наявність конкретної 

мети), багатогранним за завданнями і змістом; складним щодо формування і 

розкриття внутрішнього світу дитини; різноманітним за формами, методами і 

прийомами; неперервним (у вихованні канікул бути не може), тривалим у часі 

(людина виховується все життя). 

 

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



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

Все моє життя і є, власне, тривалим виховання. " 

 (К. А. Гельвецій) 

Структура процесу виховання передбачає: 

1) Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. 

2) Формування почуттів (стійких емоційних відношень людини до явищ 

дійсності). 

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

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

дітей психологічного "стрижня", власного "Я". 

4) Формування умінь і звичок поведінки. 

Рушійні сили виховання. 

Рушійною силою процесу виховання є результат подолання протиріч 

між потребами і наявним рівнем вихованості особистості. 

Внутрішні суперечності процесу виховання: 

 між необмеженими можливостями розвитку людини й обмежуючими 

умовами соціального життя; 

 між зростаючими соціально значущими завданнями, які потрібно 

вирішувати вихованцю, і можливостями, що обмежують його дії; 

 між зовнішніми впливами і завданнями виховання. 

Зовнішні суперечності: 

 невідповідність між виховними впливами школи і сім`ї; 

 зіткнення організованого виховного впливу школи зі стихійним впливом 

на дітей оточення; 

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

 між набутим негативним досвідом поведінки і новими умовами життя та 

діяльності. 

Зовнішні суперечності є тимчасовими, але вони можуть знижувати 

ефективність вихованого процесу. 

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



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

усвідомлюється вихованцем, оскільки він не має достатнього соціального 

досвіду. Щоб рушійна сила справді виступала дієвим фактором, вихователь має 

створювати специфічні ситуації, залучаючи вихованців до сфери їх впливу. 

Структурні компоненти процесу виховання. 

 Зміст і мета (педагогічне завдання). 

 Форми і методи. 

 Суб’єкти взаємодії. 

 Активність суб’єктів взаємодії. 

 Матеріальні, соціальні і духовні цінності. 

 Соціальні норми. 

 Соціально-психологічна ситуація. 

 Особистісно-розвивальний результат. 

Суб’єкти виховного впливу. 

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

неформальні групи. 

Складові виховного процесу: 

 Педагогічна діагностика. 

 Педагогічне прогнозування. 

 Організація навчально-пізнавальної діяльності. 

 Організація предметно-трудової діяльності. 

 Організація соціально-комунікативної діяльності. 

 Організація ціннісно-орієнтаційної діяльності. 

 Регулювання та корекція ділових і товариських стосунків. 

Таким чином, сутність процесу виховання – закономірне, послідовне, 

організоване, безперервне, систематичне керівництво розвитком і формуванням 

особистості. 

2. Закономірності виховного процесу. 

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



хованні, реалізація яких сприяє ефективному розвитку особистості. 

Найважливішими закономірностями є: 

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

виховання. 

2) Взаємодія у виховному процесі всієї сукупності різноманітних чинників. 

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

активності особистості, позитивні емоції від досягнутих успіхів. 

4) Результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній світ 

дитини, її духовну, емоційну сфери. 

5) Визначальними у вихованні є діяльність і спілкування. 

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: 

Єдність 

національ-ного і 

загально-

людського 

 

← 

 

 

 

 

Природовідповідні
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→ 

 

Культуро-

відповідність 
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Гармонізація 

ро-динного і 

суспіль-ного 

виховання 



Цілеспрямованість виховання. Початком будь-якої діяльності, зокрема 

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

повинен спрямовувати всю виховну роботу. Маючи мету, він вчасно зможе 

побачити недоліки у вихованні, скоригувати виховний процес. 

Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльніс-

тю учнів. Педагогічне керівництво зумовлене недостатнім життєвим досві-дом 

молодої людини, а виховання творчої особистості можливе лише за умо-ви 

поєднання зусиль вчителя з самостійністю, творчістю, ініціативою і 

самодіяльністю учнів. 

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

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

посильну участь у ньому вже за шкільною партою і готуватися до трудової 

діяльності. Реалізація цього принципу передбачає використання у виховній 

роботі краєзнавчого матеріалу, 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 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 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. 

 

 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

 

Лекція 2. 

Тема: Специфіка процесу виховання в початковій школі 

 

Мета. Озброїти студентів знаннями про планування виховної роботи в 

початковій 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. 

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. 

 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. 

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. 

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. 

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, 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кредит 3. Виховний простір 

 

Лекція 3.  

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

 

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. 

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, логіки та діалектики. Розповідають, що Ампер, 

"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.) 

 



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. 



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: 

 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 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 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. 

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) 

 

"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) 

 



Предметно-просторове середовище матеріальне, тому досвідчений 

педагог може відразу його сприйняти і оцінити. А середовище 

психодидактичне неможливо відразу побачити, осягнути, бо воно 

характеризує стиль педагогічної взаємодії вчителя з учнями, етику спілкування, 

мотивацію різних груп дітей, створення умов для діалогу, «програмування 

успіху» тощо. 

Психодидактичне середовище має бути гуманним, комфортним для всіх 

дітей, стимулювати їх ставити кращими в усіх своїх справах. У кожній школі, 

кожному класі має панувати особлива атмосфера емоційного благополуччя усіх 

вихованців незалежно від рівня їх навчальних досягнень. 

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

необхідно особливо вдумливо і цілеспрямовано створювати педагогічно 

доцільне навчальне, виховне і розвивальне середовище. 

Таким чином, методики виховання і навчання мають передбачати 

цілеспрямоване проектування і створення у школі сприятливого для молодших 

школярів середовища, яке 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кредит 3. Виховний простір 

 

Лекція 4. 

Тема: Методи виховання в початковій школі 

 

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. Поняття про методи виховання. 

2. Класифікація методів виховання: 

  А) методи формування свідомості особистості; 

  Б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності; 

  В) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців; 

  Г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу. 

3. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання. 

Література: 

1. Бех І.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі. //Педагогіка і 

психологія. – 1996. – №4. – с.136-140. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – Посібник. – К., 2001. 

3. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М., 

1983. 

4. Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия. – 1972. 

5. Подласый И.И. Педагогика. – 1999. 

 

1. Поняття про методи виховання. 



На попередніх лекціях ми ознайомлювались з такими алегоріями 

педагогіки як мета, зміст, процес виховання, які розкривають суть виховного 

процесу. Проте вони ще не давали відповіді на питання – як саме виховувати, 

якими шляхами і т.п. Способи теоретичного і практичного освоєння дійсності 

визначаються як методи (грец. metodos – шлях дослідження, пізнання), а їх 

сукупність позначається поняттям “методологія”. 

Таким чином одні вчені під методами виховання розуміють шляхи 

дослідження виховних цілей (І.П.Подласий, Г.П.Волкова, В.П.Галузяк, 

М.І.Сметанський, В.І.Шахов; другі – Г.І.Щукіна, М.М.Фіцула – як способи 

взаємозв’язаної діяльності вчителя і вихованців, спрямованої на формування у 

вихованців поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки; треті – 

А.С.Макаренко, О.Вишневський – виховний “інструментарій”. Польський же 

вчений Войцех Соборекі взагалі вважає, що стосовно виховання не можна 

думати в категоріях методів, способів впливу, передчування чи моделювання, 

бо виховання, на його думку, є “мистецтвом відкритого спілкування, воно не 

вкладається в поняття “методів”. 

Крім поняття “метод” виховання існують поняття “прийом” і “засіб” 

виховання. 

Прийом виховання -  це частинка методу виховання, один з його 

елементів, необхідний для ефективного застосування методу в конкретній 

ситуації.Наприклад, бесіда з учнями будується як ціла система прийомів: 

прийом яскравого початку, прийом звертання до життєвого досвіду дітей, 

прийоми утримання і переключення уваги, прийом завершення розмови тощо. 

Засоби виховання – надбання матеріальної та духовної культури 

(художня, наукова література, радіо, телебачення, інтернет, предмети 

образотворчого, театрального, кіномистецтва та ін.), форми і види виховної 

роботи (збори, бесіди, конференції, гуртки, ігри, спортивна діяльність) які 

задіюють під час використання певного методу. 

Основним критерієм оцінювання виховного методу є відповідність його 

виховним цілям і завданням. 



У педагогічній науці існує кілька класифікацій виховних методів: 

Г.Щукіної, В.Сластьоніна, В.Ярмаченка, Н.Волкової та ін. 

Класифікація методів виховання випливає з логіки цілісного 

педагогічного процесу, необхідності безпосередньої організації всіх видів 

діяльності дітей, їх взаємин з педагогами і між собою, стимулювання 

самодіяльності та самоосвіти. Тому найбільш поширеною є класифікація 

Г.І.Щукіної і близька до неї класифікація В.Сластьоніна..  

Щодо четвертої групи методів виховання, то одні вчені сюди відносять 

методи самовиховання Волкова Н.П., Сластьонін В.І., а Фіцула М.М. – методи 

контролю й аналізу рівня вихованості. 

  

2. Класифікація методів виховання. 

Класифікація методів виховання – це їх групування за певними ознаками, 

почуття і волю учнів з метою формування у них поглядів і переконань. До цієї 

групи належать такі методи: а) словесна підгрупа: бесіда, лекція, диспут; б) 

метод прикладу. 

Бесіда: а) обґрунтування вчителем теми як життєво важливої, а не 

надуманої; б) формулювання запитань, які спонукали б до розмови; в) 

спрямування розмови в правильному напрямку; г) залучення учнів до оцінки 

подій, вчинків, явищ суспільного життя і на цій основі формування у них 

ставлення до оточуючої дійсності, до своїх громадських і моральних обов’язків; 

д) підсумки бесіди, формування на їх основі раціонального вирішення 

проблеми, яка обговорюється, прийняття конкретної програми для закріплення 

прийнятої в результаті бесіди норми. 

Фронтальна бесіда  з класом може проводить на будь-яку тему: 

політичну, моральну, правову, статеву, естетичну і інші. Але особливі труднощі 

виникають тоді, коли доводиться переконувати учнів у помилковості їх 

поглядів і переконань, неправильності їх поведінки. Тому педагогу слід знати 

різні прийоми, що сприяють підвищенню ефективності фронтальної бесіди. 

Одним з таких прийомів є розгляд допущеного учнем вчинку і оцінка 



його на фоні вже відомого всім випадку, який раніше одержав правильну 

оцінку колективу. Так, коли нетверезий учень дев’ятого класу однієї школи 

наїхав на дівчину, обговорення цього випадку було побудоване на порівнянні з 

відомим всім учням фактом, який мав місце в цьому селі, коли нетверезий 

тракторист допустив аварію, під час якої загинула людина. Ця подія в свій час 

бурхливо обговорювалась у сільському клубі і ще не щезла з пам’яті 

старшокласників, вони з великим обуренням говорили про вчинок товариша. 

Таким чином учні за аналогією оцінили вчинок, сумнівів щодо його оцінки не 

було. 

Дослідження психологів переконують, що учні більш критично оцінюють 

дії і вчинки інших людей, ніж свої власні. Проведення в ході бесіди аналогій і 

співставлень подібних випадків позитивно впливає на них. 

Інколи учні порушують дисципліну і правила поведінки і не бачать у 

цьому нічого поганого. Їм здається, що вони роблять це “на зло” педагогу. В 

такому випадку вказують на конкретне порушення правил поведінки, на риси 

характеру, погляд чи переконання і підводять їх під загальні моральні 

принципи, значення яких не викликає в учнів сумніву. Якщо їм показати, що їх 

поведінка і риси характеру не відповідають нормам права і моралі, вони 

намагаються змінити їх. 

Нерідко учні допускають погані вчинки, не задумуючись над тим, що в 

них проявляються їх негативні сторони, не підозрюють про їх існування. 

Наприклад, наявність кругової поруки в колективі можна кваліфікувати як 

відсутність принциповості у його членів. У такому разі говорять про характерне 

для учнів неправильне розуміння таких моральних понять, як товаришування, 

колективізм і дружба. 

Ефективність фронтальної бесіди підвищується при умові, коли у фактах, 

процесах, які розглядаються, розкриваються учням невідомі їм сторони. Так, 

наприклад, тим підліткам, які проявляють неповагу до дівчат, розповідають про 

те, що в дівчині слід бачити майбутню жінку, матір, продовжувачку людського 

роду, яка виконує будь-яку роботу на рівні з мужчиною, шановану в нашій 



країні людину. 

Часом у ході фронтальної бесіди учні захищають свої помилкові погляди 

і переконання. У таких випадках педагог ніби погоджується з ними, приймає їх 

точку зору, але встановивши слабкі і суперечливі місця в аргументації 

вихованців, спростовує їх помилкові судження. У такому разі він веде розмову 

типу6 “Я з вами можу погодитись, але як же пояснити ...”, “Допустимо, що ви 

праві, але як бути в такому випадку ...”. При цьому слід продумати ряд 

запитань, якими можна привести учнів до суперечливих суджень, щоб вони 

самі шукали відповіді на них. Аргументи педагога повинні бути такими, щоб 

учні не могли подолати їх, компрометуючи цим свої помилкові погляди і 

переконання в очах колективу. 

Особливу трудність для педагога викликає індивідуальна бесіда, її треба 

проводити так, щоб ніхто не заважав. При цьому важливо підібрати такий 

психічний стан учня, щоб він був здатний на відвертість. Бесіду треба 

проводити за наперед наміченим планом. 

В індивідуальній бесіді важливо, щоб учень не тільки усвідомив зміст 

моральних сентенцій, які доводять до його свідомості, а й переживав його. З 

цією метою доцільно використовувати переконливі приклади. Одночасно 

вихованець повинен відчути, що педагог хоче йому допомогти, усвідомити, що 

всі зусилля вчителів в його інтересах, що вони знають, як йому допомогти стати 

кращим. 

Якщо в бесіді мова йде про порушення правил  поведінки, її не 

починають з докорів і винесення рішення про накладання покарання. Доцільно 

вияснити причини порушення, мотиви негативного вчинку, правильно 

визначити міру педагогічного впливу. 

Недосвідчені педагоги дуже часто індивідуальну бесіду зводять до 

розвінчання негативних вчинків учнів. Досвід переконує, що бесіда приносить 

більше користі тоді, коли її розпочати з аргументованого розкриття 

правильного розуміння суті вчинку, дії, явища і на цьому фоні показати 

нікчемність всього аморального, в тому числі і допущеного учнем вчинку. 



Лекція: композиційна побудова лекції; переконливість доказів і 

аргументів; жива, емоційна мова вчителя, його власна оцінка подій, фактів, 

явищ; використання різних прийомів для підтримання уваги учнів. 

Лекція може мати епізодичний характер, належати до певного 

тематичного циклу або кіно лекторію, і використовується в середніх старших 

класах. 

Епізодична лекція має ту особливість, що вона дає по суті закінчене 

уявлення про якесь одне питання чи проблему. Їй повинні бути характерні 

науковість, повнота, точність викладу, доступність термінології, насиченість 

новою інформацією, емоційність мови тощо. 

Теоретичні положення лекції розкриваються у тісному взаємозв’язку з 

практикою, з життям учнівського колективу. Контакт лектора з аудиторією 

встановлюється легше, якщо він має можливість у достатній мірі 

використовувати факти з життя і діяльності колективу учнів. 

Найбільш складним моментом лекції є відповіді на запитання учнів. 

Характер цих запитань може бути різноманітним. Бувають запитання,  що 

вимагають уточнення факту, запитання про оцінку лектором даного факту, про 

його думку з приводу тої чи іншої проблеми, так звані “гострі” запитання 

полемічного характеру. Лектор не повинен ухилятися від відповідей на 

запитання, в тому числі і на “гострі”, тому що в такому разі він сприяє 

створенню умов, коли учні можуть дати своє трактування тих чи інших 

складних проблем, можливо і неправильне. 

Цикл лекцій – це група присвячених одній проблемі лекцій. Обсяг такого 

циклу залежить від характеру самої проблеми, складу слухачів, конкретних 

умов і можливостей. Важливе значення має наповнення лекцій цікавим змістом, 

висвітлення в лекції тих моментів, як для учнів даної школи є найбільш 

суттєвими і актуальними. 

Диспут як метод формування свідомості особистості передбачає вільний, 

живий обмін думками, колективне обговорення хвилюючих учнів питань. 

У ході диспуту учні відстоюють свою позицію, переконуються в 



правильності чи помилковості своїх поглядів. Тут розкриваються їх ерудиція, 

культура, темперамент, розвивається логічне мислення, вміння аналізувати, 

узагальнювати, робити висновки. 

Тематику диспутів підбирають з таким розрахунком, щоб спонукати 

учнів до роздумів про мету життя, про справжнє щастя, про обов’язок людини 

перед суспільством. На диспуті можна обговорювати факт, що мав місце в класі 

чи в школі, літературний твір, газетну чи журнальну статтю. Обираючи тему 

диспуту, необхідно виявити, наскільки учні обізнані з нею, які погляди і 

переконання наявні в них з цієї проблеми. 

Питання диспуту ставлять так, щоб вони примушували задуматися учнів 

над суттю проблеми, викликати інтерес і своє ставлення до неї. При цьому 

створюється атмосфера невимушеності, всі повинні почувати себе рівними, 

ніхто не повинен повчати, виступи мають бути аргументованими. В школах з 

цією метою продумують спеціальні правила поведінки під час диспуту: вільний 

обмін думками; на ньому всі активні, в суперечці всі рівні; головне – факти, 

логіка, доказовість; шептання на місці, непотрібні жарти забороняються; гостре 

влучне слово схвалюється; говори, що думаєш, думай, що говориш. 

У цілому для диспуту важливо: а) підбір важливих для школярів тем 

диспутів, які б хвилювали їх, спонукали їх до відвертої розмови; б) вміле 

ведення дискусії, зіткнення різних думок, поглядів; в) відвертість – до кінця, 

ніяких замовчувань і заборон; г) вміння сперечатись, не ображаючи опонентів; 

д) на диспуті важливо досягти не певних і кінцевих рішень, а домогтися аналізу 

школярами понять, вміння захищати свої погляди, переконувати в них інших 

людей. 

Метод прикладу: врахування специфіки наслідування прикладу різними 

віковими групами; етапність наслідування (на першому етапі на основі 

сприймання конкретного прикладу виникає суб’єктивний образ цього 

прикладу, бажання наслідувати його; на другому – діє зв’язок між прикладом 

для наслідування і поведінкою вихованця, на третьому – здійснюється синтез 

наслідувальних та самостійних дій і вчинків; джерела для наслідування 



(товариші, батьки, вчителі, літературні герої); використання негативного 

прикладу у вихованні. 

Виховні функції прикладу різні: він може служити педагогу для 

конкретизації того чи іншого теоретичного положення; на прикладі можна 

довести істинність певної моральної норми; приклад є переконливим 

аргументом; приклад може спонукати до певного типу поведінки. Особливість 

виховного впливу прикладу полягає в тому, що він діє своєю наочністю і 

конкретністю. І чим ближчий і зрозуміліший учневі приклад, тим більша його 

виховна сила. 

Використання прикладу у вихованні вимагає врахування вікових і 

індивідуальних особливостей учнів. Так, в роботі з підлітками і учнями 

старших класів мають на увазі, що вони вже не сліпо наслідують приклад, а 

критично ставляться до пропонованого їм зразка. Але своєрідний   життєвий 

досвід призводить до того, що вони іноді наслідують не те, що гідне такого 

наслідування. 

Одним з недоліків виховання на позитивному прикладі, який досить часто 

спостерігається в школі, є поверхове розкриття окремими вчителями суті 

прикладу, яке полягає в простому переліченні позитивних героїв художніх 

творів, кінофільмів, кращих учнів. Досвід переконує, що є потреба більш 

детально розкривати пропонований приклад для наслідування, образно 

показувати його позитивні якості, викликати в учнів захоплення ними і 

бажання наслідувати їх. 

Негативні приклади використовуються, зокрема, тоді, коли йдеться про 

правове, антиалкогольне виховання, щоб показати недоцільність наслідування 

певних конкретних явищ. Прийоми виховання на негативному: 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 і відомих учням 

прикладах наслідків аморальної й асоціальної поведінки; організація школярів 

на боротьбу з проявами морального зла. 



При використанні методів цієї групи необхідно: 

А) під час формування  конкретних світоглядних понять, поглядів і 

переконань враховувати ту “базу”, яка вже сформована у вихованців; 

Б) у процесі переконання впливати не тільки на розум, а й на емоційну 

сферу вихованців; 

В) враховувати переконаність самого педагога; 

Г) наводити дітям приклади, близькі і зрозумілі їм; 

Д) домогтися, щоб учні не тільки зрозуміли вихователя, а й погодились з 

ним. 

Друга група методів виховання передбачає організацію діяльності  і 

формування досвіду суспільної поведінки. До цієї групи методів належать: 

педагогічна вимога, громадська думка, вправа, привчання, доручення, 

створення виховуючих ситуацій. 

Педагогічна вимога як один з методів формування суспільної поведінки 

являє собою педагогічний вплив на свідомість вихованця з метою спонукати 

його до позитивної діяльності або гальмування його дій і вчинків, якщо вони 

мають негативний характер. А.С.Макаренко вважав, що без щирої, 

переконливої, гарячої і рішучої вимоги не можна починати виховання 

колективу. 

Вимога впливає не тільки на свідомість учнів, а й активізує їх вольові 

якості, перебудовує мотиваційну і почуттєву сферу діяльності в позитивному 

напрямку, сприяючи цим самим виробленню позитивних навичок і звичок 

поведінки. 

Поставлена учням вимога повинна бути доцільною, зрозумілою і 

посильною. ЇЇ пред’являють тоді, коли свідомість учня підготовлена до її 

сприймання. З цією метою йому роз’яснюють суть вимоги, переконують його в 

необхідності її виконання, в користі для нього від її виконання. Крім того, 

домагаються позитивної реакції колективу на поставлену вимогу, щоб бути 

впевненим, що колектив підтримає педагога, виявить потрібний вплив на учня, 

якщо він чомусь не захоче виконувати вимогу. Якщо ігнорувати думку 



колективу, то може виникнути ситуація, коли учень не виконає вимогу 

педагога, а колектив не стане втручатися в цю ситуацію. 

Рівень вохованості учнів весь час змінюється. Із зміною учня в кращий 

бік вимога повинна підвищуватися. Якщо відступають від цього правила, коли 

вихованців заохочують за одні і ті ж показники в навчанні, праці і поведінці, не 

підвищуючи до них вимог, то така обстановка не сприяє їх зростанню, роботі 

над собою, тому що вони заспокоюються досягнутим. 

Вимога повинна бути справедливою.Якщо учень усвідомив 

справедливість вимоги, вона виправдана в його очах, то він скоріше буде її 

виконувати. Якщо ж вимога дріб’язкова, формальна або виступає як особиста 

примха педагога, вона втрачає своє виховне значення, сприймається 

вихованцем як несправедливість. 

Ефективність вимоги залежить від того, наскільки вона коротко, чітко і 

яким чином викладена, тобто, де, в якому обсязі, до якого часу, якими засобами 

і кому саме треба виконати. Така вимога виховує персональну відповідальність 

в учнів, дисциплінує їх. Якщо ж вимога поставлена розпливчато, 

непереконливо, неконкретно, то і виконання її буде безвідповідальним. 

Вимоги пред’являють в усіх сферах життя і діяльності учнів. Не можна, 

наприклад, вимагати від учня чистоти і порядку в класі, а в майстерні 

допускати послаблення. Тому в школі виробляють єдині вимоги до учнів з боку 

всього педагогічного колективу, що сприяє формуванню у них єдиних навичок і 

звичок поведінки. Щоденне дотримання таких вимог всіма членами колективу 

створює сприятливу морально-психологічну атмосферу, підвищує ефективність 

виховного процесу. 

Вимога приносить виховну користь, якщо вона ставиться систематично і 

послідовно, а не від випадку до випадку. Тоді вихованці постійно докладають 

зусилля для виконання правил поведінки, не допускають відхилень у поведінці, 

коли немає кому нагадати про необхідність дотримання даної вимоги. 

Педагогічна вимога має випереджувати розвиток особистості. Форми 

пред’явлення вимоги – пряма й опосередкована. 



Опосередковані вимоги можна розділити на три групи. Перша група 

пов’язана з вираженням позитивного ставлення педагога до вихованця 

(прохання, довір’я, схвалення). Друга група – не виявляє чіткого ставлення 

вихователя до дітей, але базується на вже існуючому ставленні вихованця до 

стимульованої діяльності (порада, натяк, умовна вимога, вимога в ігровій 

формі). Третя група демонструє негативне ставлення педагога до діяльності 

вихованця, до прояву тих чи інших його моральних якостей (осуд, вияв 

недовір’я і погрози). Першу група опосередкованих вимог можна назвати 

позитивними, другу нейтральними, третю – негативними. 

Вимога в формі прохання пред’являється тоді, коли між педагогом і 

учнями встановилися хороші взаємини, довір’я і взаємна повага, коли 

вихованцю здається, що він виконує прохання за власним бажанням. Цінність 

такої вимоги в тому, що вона привчає учня до ввічливості, взаємодопомоги, 

піклування про інших, тобто розвиває такі якості. Яких часто учням не 

вистачає. 

Вимога в формі довір’я застосовується у вигляді різного типу доручень, 

які викликають у вихованця переживання почуття поваги до нього з боку 

педагога, думкою якого він дорожить. Оцінюючи цю повагу, він сам 

проймається повагою до вчителя  і йому стає незручно не виконати це 

доручення-вимогу. 

Вимога у формі схвалення використовується в тих випадках, коли учень 

домігся певних успіхів, а похвала педагога спонукає його до поліпшення 

діяльності, сприяє появі почуття  задоволення результатами цієї діяльності, 

почуття власної гідності. 

Вимога у формі натяку застосовується в основному тоді, коли для 

одержання бажаного результату потрібен незначний виховний вплив. Ним 

може бути жарт, докір, погляд або жест, звернений до одного або кількох 

членів колективу. 

Вимога у формі умови ставиться учням тоді, коли для виконання бажаної 

для них діяльності їм необхідно спочатку зробити щось інше. При цьому так 



поєднують види діяльності, щоб вони витікали одна з одної, щоб між ними був 

природний зв’язок (поправиш справи з навчанням, будеш займатися в 

оркестрі). Використовуючи цю форму вимоги, не слід цікаву для учнів справу 

перетворювати в “підкуп” заради того, щоб вони  виконали вимогу. 

Вимога у формі недовір’я  полягає в тому, що педагог усуває учня від 

виконання певного виду діяльності, тому що останній не виконав або погано 

виконав свої обов’язки. Ефективність такої вимоги залежить від авторитету 

педагога і наскільки вихованець дорожить його довір’ям і цим видом 

діяльності. 

Вимога у формі осуду полягає в негативній оцінці педагогом конкретних 

дій і вчинків учня і розрахована на гальмування небажаних вчинків та 

стимулювання позитивних. Осуд може проходити в колективі або наодинці з 

учнем і виражатися докором, закидом або проявом гніву чи обурення. 

Найбільш різкою формою вимоги є погроза. Учня повідомляють, що при 

невиконанні розпорядження до нього будуть вжиті більш серйозні заходи 

виховного впливу. Погроза має бути обгрунтованою, а невиконання вимог 

повинно привести до реалізації погрози до кінця. 

 

Громадська думка як колективна вимога. Громадська думка (за 

М.Ю.Красовицьким) має такі функції: а) виступає як опора в боротьбі 

педагогічного колективу за утвердження норм моралі; б) сприяє активізації дій 

всього учнівського колективу; в) допомагає усвідомити учням значення того чи 

іншого виду діяльності, підвищує її ефективність; г) робить набутком всього 

колективу кращі зразки поведінки. 

Громадська думка повинна: а) виступати як колективна вимога; б) 

формуватися “наперед”, не чекаючи прояву негативного явища; в) бути 

спрямованою на тих, хто з нею рахується; г) обережно використовуватися щодо 

учнів підвищеної емоційності; д) не тільки критикувати, а й показати вихід із 

становища. 

Керування громадською думкою в класному колективі здійснюється 



через такі канали: педагоги – учнівський колектив – громадська думка; 

педагогічний колектив (учитель) – орган самоврядування – громадська думка; 

педагогічний колектив (учитель) – учнівський актив (офіцуйні і неофіційні 

наради) – громадська думка; педагогічний колектив (учитель) –мікро група (в 

класі) – громадська думка; педагогічний колектив (учитель) – батьки – 

громадська думка. 

Шляхи формування громадської думки: а) забезпечення єдиних 

педагогічних вимог до учнів; б) наявність чіткої системи учнівського 

самоврядування; в) робота з учнівським активом; г) організація спільної 

громадської діяльності колективу учнів; д) оцінка різних явищ громадського і 

культурного життя країни; е) аналіз життя і діяльності школярів у світлі 

моральних норм; є) стимулювання учнів до висловлення власної думки; ж) 

колективний аналіз конфліктних ситуацій і їх вирішення; з) привчання учнів 

критично самостійно оцінювати думки і явища, аргументовано відстоювати 

свою думку. 

Етапи формування громадської думки: а) виявлення і вивчення 

індивідуальних думок – вироблення правильних остаточних суджень; б) 

узагальнення і об’єднання думок; в) матеріалізація сформованої громадської 

думки в цілеспрямовану діяльність і творчість колективу. 

Вправи як метод виховання полягають у поступовій організації таких 

умов, в яких учень виконує певні дії з метою вироблення необхідних і 

закріплення позитивних форм поведінки. 

У школі учень перебуває в таких умовах, що йому щоденно доводиться 

вправлятися у виконанні розпорядку дня і вимог шкільного режиму,  в 

навчальній і трудовій діяльності. Якщо на кожній ділянці життя і діяльності 

учень виконує суворі вимоги, що змушують його чітко виконувати свої 

обов’язки, він буде щоденно вправлятися в позитивній поведінці, у нього 

виробляться відповідні навички і звички. 

Не можна придумати наперед вправи, які можна було б рекомендувати 

педагогу на всі випадки життя. Тут потрібен вдумливий підхід, творчість і 



майстерність вихователя. Проте можна сформувати ряд вимог, яких слід 

дотримуватись при використанні цього методу: обгрунтування необхідності 

вправляння; доступність вправ; їх систематичність; достатня кількість вправ 

для формування певних навичок і вмінь поведінки. 

Привчання: привчання і вікові особливості; привчання і регламент життя і 

діяльності учнів (режим: точність, доцільність, загальність, визначеність); місце 

контролю у привчанні. 

Метод привчаня має особливе значення у вихованні. Адже  не завжди є 

можливість і потреба очікувати до тих пір, поки учень свідомо буде виконувати 

вимоги режиму. Він повинен дотримуватись їх з першого дня перебування у 

школі. Згодом усвідомить їх правильність, справедливість і необхідність в цілях 

його виховання, почне виконувати свої обов’язки. Таким чином він і 

привчатиметься поводитись правильно в конкретних життєвих ситуаціях. 

Доручення як метод виховання також має своєю метою вправляння учня в 

позитивних діях і вчинках. Для цього йому з боку педагога, учнівського 

самоврядування чи учнівського колективу дається певне завдання, виконання 

якого вимагає певних дій чи вчинків. 

Застосування цього методу вимагає врахування індивідуальних 

особливостей учнів. Передусім доручення підбирають з таким розрахунком, 

щоб його виконання сприяло розвитку таких якостей, які у вихованців відсутні. 

Наприклад, неорганізованим корисно давати завдання підготувати і провести 

захід, який вимагає самостійності, ініціативи, зібраності. 

 Одержавши доручення, учень повинен усвідомити його важливість і 

значення для колективу і для себе. Саме це і сприяє  серйозному ставленню до 

нього, успішному формуванню необхідних умінь, навичок. 

Доручення підбирається з таким розрахунком, щоб воно було посильним 

для учня. Нескладне завдання виховує самовпевненість, непосильне – підриває 

віру в свої сили і можливості. 

Педагог має не тільки визначити саме доручення, а й навчити учня його 

виконувати, допомогти йому довести справу до кінця. 



Доручення можуть мати постійний або епізодичний характер. Досвід 

показує, що постійні доручення доцільно давати тим учням, які вже мають 

необхідний досвід їх виконання, а також розвинене почуття відповідальності. 

Доручення з часом доцільно ускладнювати за змістом і методикою його 

виконання. 

Ефективність доручення як методу виховання в значній мірі залежить від 

організації контролю за його виконанням. Саме завдяки контролю 

попереджується забутливість. Відсутність контролю сприяє формуванню 

безвідповідальності. Контроль може мати індивідуальний характер з боку 

педагога або у формі звіту на зборах колективу чи засіданні його активу. 

Виконання доручень повинно оцінюватись. 

Створення виховуючих ситуацій: а) визначення педагогом умов, 

необхідних для здійснення задуманого; б) продумування вихователем своїх дій 

і поведінки в новій ситуації; в) виникнення в учнів нових почуттів, породжених 

новою педагогічною ситуацією, які стають основою виникнення нових думок, 

мотивів поведінки і подолання власних недоліків. 

Прийоми створення виховуючих ситуацій поділяються на дві групи: а) 

творчі прийоми: доброта, увага і піклування; прояв уміння і переваги вчителя; 

активізація прихованих почуттів; пробудження гуманних почуттів; прояв 

засмучення; зміцнення віри в свої сили; довір’я; залучення до цікавої 

діяльності; б) гальмуючі прийоми: паралельна педагогічна дія, наказ, ласкавий 

докір, натяк, показна байдужість, іронія, розвінчання, прояв обурення, 

попередження, вибух. 

Позитивні наслідки в індивідуальній виховній роботі дає прояв доброти, 

уважності і піклування з боку педагогів до учнів. Доброта, увага і піклування, 

допомога з боку дорослих чи товаришів викликає у вихованця почуття 

вдячності, створює атмосферу взаємної поваги і довір’я. Теплі почуття, що 

виникли стосовно педагога чи товаришів, згодом поширюються і на інших 

людей. Справа в тому, що у окремих учнів погані стосунки з батьками, вони не 

відчувають родинного тепла і піклування про себе. Якщо педагогу вдається 



провести відповідну роботу з такими батьками і вони інакше стануть ставитись 

до своїх дітей, зміна їх поведінки часто викликає позитивну реакцію у дітей, 

вони “розслабляються”, проходить їх оздоровлення, вони стають краще вести 

себе. 

Кожен учень захоплюється певною галуззю знань. Якщо йому щось 

незрозуміло, він звертається до педагога за допомогою. І якщо педагог 

проявить уміння і знання у тій галузі, яка цікавить вихованця, то це викликає у 

нього здивування,захоплення, піднімає в його очах авторитет педагога. 

Учні не байдужі до свого становища в колективі, ставлення до них 

дорослих і ровесників. Кожен з них переживає своє становище в колективі по-

своєму, приховуючи свої заповітні думки і почуття. Спостереження за 

поведінкою учнів, бесіди з ними і їх батьками дають можливість виявити, чим 

вони особливо дорожать. Створена вихователем педагогічна ситуація, яка 

активізує ці думки і почуття, робить їх провідними і вирішальними, допомагає 

формувати позитивні риси і поведінку особистості. 

Для окремих учнів характерна втрата віри в свої сили. Нерідко вони самі 

заявляють, що у них нічого не вийде, що вони нездібні. Такі учні часто байдужі 

до зауважень вчителів, до оцінок, почувають себе неповноцінними, стають 

пасивними. В такому разі дуже важливо мобілізувати здібності учня, зміцнити 

його віру у власні сили. Для цього створюють таку педагогічну ситуацію, в якій 

він міг би в чому-небудь проявити себе, сам переконатись у тому, що він на 

щось здатний. Досвідчені вчителі так намагаються організувати процес 

навчання таких учнів, щоб у них  виходило, щоб товариші помітили їх перші 

успіхи. Упевнившись у своїх успіхах, помітивши інтерес до себе і відчувши 

повагу товаришів, в учня пробуджується почуття гідності, він починає інакше 

дивитись на себе, у нього зміцнюється віра в свої сили, проявляється бажання 

поводитись інакше, стати іншим, кращим. 

Прийом довір’я базується на вірі в те, що в кожній людині є щось хороше, 

на що можна опертися і досягти істотних успіхів. 

В індивідуальній роботі використовується прийом залучення учня до 



цікавої діяльності. Цікава діяльність захоплює вихованця, у ній він “забуває” 

свої погані потяги, в нього народжуються хороші прагнення, проявляються 

позитивні якості. 

Дитячому віку характерне прагнення до діяльності, бажання в чомусь 

проявити себе, знайти вихід своїй енергії. Важливо тільки створити такі умови, 

щоб ця діяльність мала позитивне спрямування. Тому застосування цього 

прийому можливе тоді, коли в школі широко розгорнута робота різних гуртків 

(предметних, спортивних, художніх, технічних). 

А.С.Макаренко часто користувався прийомом паралельної педагогічної 

дії, під яким розумів непрямий вплив на вихованця через колектив. Подолання 

негативної риси характеру чи поведінки здійснюється не шляхом 

безпосереднього звертання до учня, а організацією впливу на нього колективу. 

Педагог виступає у даному випадку з претензіями до колективу і вимагає від 

нього відповіді за поведінку його членів. У зв’язку з цим колектив засуджує 

поведінку одного із своїх членів, а вони певним чином реагують на дії 

колективу. 

Суть прийому  удаваної байдужості полягає в тому, що педагог завдяки 

своїй витримці робить вигляд, що нічого не помітив, і продовжує почату 

роботу. Вихованець здивований, що на його витівку не реагують, він не чекав 

цього, його задум провалився, він роззброєний, почуває незручність і 

недоречність своєї поведінки, відмовляється від своєї затії. 

Колектив учнів складається з окремих осіб, які мають ті чи інші негативні 

риси характеру, що проявляються в щоденній поведінці. Такі факти педагог 

повинен помічати і відповідним чином реагувати на них. Одним з дійових 

прийомів у такому разі є осуд дій і вчинків, поглядів і переконань. Педагоги або 

члени колективу на зборах або наодинці критикують учнів, які поводяться 

негідно. Пережите при цьому почуття допомагає учневі в майбутньому 

стримувати себе і не допускати подібних вчинків, виховує у нього почуття 

відповідальності за свою поведінку. 

А.С.Макаренко ввів у педагогічну літературу і використовував на 



практиці педагогічний прийом вибуху. Суть цього прийому полягає у створенні 

такої педагогічної обстановки, при якій швидко і корінним чином 

перебудовується особистість. Як зауважив К.Д.Ушинський, “сильне душевне 

потрясіння, надзвичайний порив духу, високе піднесення – одним ударом 

знищують найшкідливіші схильності і вкоренілі звички, немовби 

стираючи,спалюючи своїм полум’ям всю попередню історію людини, щоб 

почати нову, під новим прапором”. 

Такі психологічні зміни можуть відбутися тільки в педагогічній 

обстановці, здатній викликати в учня нові сильні почуття. Педагогу необхідно 

добре знати вихованця, щоб вплинути на головне почуття (радість, смуток, 

сором, гнів і інші), щоб він по-новому оцінив себе, переконався у необхідності 

поводитись інакше. При цьому важливу роль відіграє і неочікуваність 

педагогічної обстановки вихованцем. 

Третя група методів виконує функції регулювання, коригування і 

стимулювання поведінки і діяльності вихованців. До цієї групи належать 

змагання, заохочення і покарання. 

Змагання, конкуренція, боротьба за існування, як і життя – вічні. Вони 

пружина розвитку. Змагання сильне гласністю, об’єктивним порівнянням 

підсумків. Воно організує, згуртує колектив, спрямовує на досягнення успіхів, 

учить перемагати. У його підсумках, як у фокусі, відображається вся 

багатогранність життя школи. Змагання змушує відстаючих підтягуватись до 

рівня передових, а передових надихає на нові успіхи. 

Змагання: імпонує бажанню дітей і підлітків до здорового суперництва, 

самоутвердження; колективне і індивідуальне змагання; знання учнями його 

умов і регулярне підбиття підсумків змагання: залучення учнів до обліку ходу 

змагання і підбиття підсумків; гласність змагання; наочне оформлення його 

ходу і результатів; матеріальне і моральне стимулювання. 

Заохочення – це схвалення позитивних дій і вчинків з метою спонукання 

вихованців до їх повторення. У школі застосовуються такі заохочення, як 

подяка директора школи (за наказом), вміщення портрета на дошці відмінників 



навчання, нагородження грамотою, цінним подарунком золотою чи срібною 

медаллю по закінченні школи. 

Досвід показує, що не всяке заохочення активізує процес виховання 

учнів. Воно має виховну силу тільки при дотриманні певних умов. Передусім 

важливо своєчасно помітити появу позитивних зрушень в особистості учня, в 

його ставленні до навчання, до праці, до людей. Часто буває корисним 

похвалити вихованця, коли він ще не досяг серйозних успіхів у поведінці, але 

проявляє прагнення до цього. Якщо відзначити хоч би невеликі зміни на краще, 

невелику перемогу учня над собою, то похвала розбудить в нього енергію, буде 

стимулювати його на повторення тої позитивної діяльності і вчинків, за які його 

похвалили, породить бажання продовжувати діяти таким же чином. Якщо ж 

педагог пройде мимо перших успіхів учня, не помітить його старань, це може 

негативно позначитись на всьому процесі його виховання. 

Виховна сила заохочення “авансом” особливо проявляється стосовно тих, 

кого взагалі рідко або ніколи не заохочують, хто не переживав радості відчуття 

похвали з боку дорослих. Але разом з тим заохоченням “авансом” не можна 

зловживати. В цілому слід керуватися тим, що заохочення повинно бути 

заслуженим. При цьому враховуються не тільки результати діяльності, а й в 

основному те, наскільки учень сумлінно її виконав, скільки він вклав у неї 

праці, тобто ступінь його зусиль. Адже в учнів різний досвід і рівень розвитку, 

одним одна і та ж справа дається легко, а іншим набагато важче. 

Покарання – несхвалення, осуд негативних дій та вчинків з метою їх 

припинення або недопущення в майбутньому. Покарання, як і заохочення 

повинні використовуватися тільки як виховний засіб. До порушників правил 

поведінки, дисципліни, режиму праці застосовуються такі покарання, як догана 

за наказом директора школи, усне зауваження (директора, його заступників, 

вчителя, класного керівника), зауваження у щоденнику, зниження оцінки за 

поведінку. Найбільше покарання – виключення порушника із школи, коли він 

грубо і систематично допускає вчинки, які не дають йому права перебувати в 

шкільному колективі (злодійство, хуліганство тощо). 



Покарання є таких видів: а) пов’язані з накладенням додаткових 

обов’язків; б) пов’язані з позбавленням або обмеженням певних прав; в) 

пов’язані з вираженням морального осуду. 

У кожній групі є конкретні форми покарання, які можна звести до таких: 

покарання, що здійснюється за логікою “природних наслідків”, традиційні 

покарання; покарання-експромт. 

Покарання застосовується таким чином, щоб воно викликало в учня 

переживання, почуття вини, збуджувало докори совісті і прагнення змінити 

поведінку, підвищувало в нього почуття відповідальності за свою поведінку, 

зміцнювало його дисциплінованість, несприйнятливість до негативного, 

здатність протистояти негідним бажанням. 

Умови підвищення виховної ефективності заохочення і покарання: 

А) мають бути справедливими, враховувати міру вчинку; б) не повинні 

бути частими; в) використовуватися в міру їх зростання, від найменшого до 

найбільшого; г) мати гуманний характер, не повинні ображати людську 

гідність. 

Четверта група методів – методи контролю і аналізу ефективності 

виховного процесу. До неї належать: педагогічне спостереження, бесіда, 

опитування (анкетне, усне), аналіз результатів громадсько корисної роботи, 

виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки вихованців. 

   

3. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів 

виховання. 

Оптимальний вибір методу характеризується такими умовами: 

а) має органічно пов’язуватись з метою, яка стоїть перед школою; б) не 

універсалізувати якийсь із них, має бути система методів; в) вибір методу 

диктується конкретними завданнями і змістом виховного заходу; г) залежить 

від конкретних умов, в яких здійснюється виховний вплив; д) враховуються 

індивідуальні і вікові особливості учнів; е) динаміка, зрілість, організованість 

колективу; є) метод виховання і особистість вихователя. 



Методи виховання в народній педагогіці “Добрий приклад, кращий за сто 

слів”, “Приклад кращий за правило”, “Бурчання наскучить, приклад научить” 

(приклад); “Шануй батька і матір”, “Поважай старших” (вимога); “Стид хоч і не 

дим, а очі виїсть”, “Раз на віку спіткнешся, та й то люди бачать” (громадська 

думка); “Перед ти як карати, полічи до ста”, “Злість – погана порадниця” 

(покарання); “Перехвалення – як пересолення” (заохочення); “Не вчи дитину 

штурханами, а добрими словами”, “Добрі діти доброго слова послухаються, а 

лихі й дрючка не бояться” (переконання). 

  

 

  Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

 

Лекція 5. 

Тема: Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 

Моральне виховання молодших школярів 

 

Мета. Ознайомити студентів із змістовою характеристикою виховного процесу 

в початковій школі; озброїти знання щодо основних  складових морального 

виховання молодших школярів; формувати педагогічну культуру, виховувати 

зосередженість, активність, формувати відповідальне ставлення до професії 

вчителя. 

Ключові поняття: зміст виховання, види діяльності молодших школярів, 

напрями виховання; моральне виховання, моральна культура, моральні норми. 

                                                       План 

1. Змістова характеристика позаурочної роботи школи. 

2. Сутність понять "моральне виховання", "моральна культура". 

3. Шляхи формування моральної культури молодшого школяра. 

4. Умови ефективності морального виховання учнів. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Змістова характеристика позаурочної роботи школи. 

   Проблема змісту і напрямків позаурочної виховної роботи в сучасній 

школі досліджується українськими вченими (Бех І.Д., Дем'янюк Т.Д., Докукіна 

О., Капська А.Й., Кобзар Б.С., Мартинюк І.В., Пустовіт Г.П., Свириденко С.О., 

Сущенко Т.І., Щербань П.М., та ін.); над розробкою змісту позаурочної 

виховної роботи працюють учителі, організатори з виховної роботи, працівники 

позашкільних закладів (Антонова Л., Бережний С, Гнатюк В.М., Єфремов С, 

Казанжи А.І., Мартиненко С, Остапенко М., Тарнавська А., Теофанова М., та 

ін.) 

    В Концепції національного виховання з-поміж головних напрямків 

виховання у школі виокремлено такі: 

 формування національної свідомості, відчуття своєї причетності до 

розбудови національної державності; 

 формування національної гідності і гордості за свою Батьківщину; 

 героїко-патріотичне виховання; 

 формування духовності особистості; 

 утвердження   принципів  загальнолюдської  моралі:   правди,  любові, 

справедливості,      патріотизму,     доброти,      працелюбності,      інших 

доброчинностей; 

 художньо-естетична освіченість і вихованість; 

 трудова активність, формування творчої працелюбної особистості; 



 повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних 

здібностей; 

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

національної символіки; 

 формування екологічної культури,  гармонійних відносин людини  і 

природи; 

 розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді. 

[Концепція    національного    виховання.    Схвалена    Всеукраїнською 

педагогічною радою працівників освіти ЗО червня 1994 року] 

    Зазначимо, що кожен із означених напрямів виховання мас відносну 

самостійність, однак усі  вони  тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного  

і  утворюють  єдину,   цілісну  систему  національного  виховання, спрямовану 

на формування національно свідомого громадянина України. 

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

спланована, систематична позаурочна виховна діяльність. У процесі 

позаурочних заходів створюються умови для накопичення учнями досвіду 

колективного життя, громадсько-соціальної активності, забезпечується 

максимальне задоволення індивідуальних інтересів і нахилів школярів. 

Залучаючи дітей до позаурочної діяльності, вчитель-вихователь організовує 

їхній вільний час, продовжуючи тим самим час цілеспрямованого впливу на 

них. 

    Як зазначають прихильники діяльнісно-особистісного підходу до 

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

Наумснко Р.А., Сущенко Т.І. та ін.), в позаурочній виховній діяльності повинно 

бути забезпечено єдність свідомості і діяльності, переконань і поведінки, адже 

позаурочна робота, побудована лише на звертанні до свідомості дітей, без 

включення їх в активну різноманітну діяльність, не є відповідного виховного 

ефекту. 

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

необхідно враховувати специфіку цього віку: рухомість, конкретність 



мислення, велику вразливість, здатність до наслідування, неможливість довго 

концентрувати увагу на чомусь одному. Молодших школярів приваблюють 

справи, в яких діти вступають у стосунки співпраці, взаємодопомоги, дружби. 

Якщо колективна діяльність відповідає інтересам школярів, захоплює їх своєю 

метою, у дітей з'являється потреба допомагати одне одному, піклуватись про 

покрашення оточуючого життя. 

    В результаті аналізу сучасної психолога-педагогічної літератури з 

питань організації позаурочної виховної роботи можна дійти висновку, що 

найбільш оптимальними для позаурочної виховної роботи з молодшими 

школярами є такі види діяльності: пізнавальна діяльність; трудова діяльність; 

ігрова діяльність; художньо-естетична діяльність; спортивна діяльність. 

Пізнавальна діяльність учнів початкових класів у позаурочній діяльності 

стала предметом вивчення багатьох теоретиків і практиків (Анжієвський М.А., 

Білецька Т.Д., Гавриличев Г.Ф., Демакова І.Д., Зеленіна Л.М., Киянчук І., 

Пєшкова Т., Підласий І.II, Рабченюк Т., Юрчик В. та ін.) 

    Пізнавальна діяльність молодших школярів повинна не тільки 

задовольнити їхні пізнавальні інтереси, але й будуватися таким чином, щоб діти 

від простих завдань переходили до вирішення більш складних. У початкових 

класах пізнавальна діяльність у зв'язку з особливостями дитячого мислення 

повинна знаходитись під постійним педагогічним  контролем і проводитись у 

певній послідовності. Позаурочна пізнавальна діяльність порівняно з 

навчальним процесом мас більше різноманітних форм. Діти беруть участь у 

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

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

діяльність, як стверджують учені і практики (Галагузова М.А., Грнцай Ю.А., 

Журавльова А.П., Каюкова Л.А., Красовицький І.О., Солодко-ва А.Ф. та ін.) 

організовується у відповідності з рівнем підготовленості молодших школярів 

до того чи іншого виду праці. Діти впорядковують навчальні посібники, 

складають різноманітні колекції, збирають природний матеріал до уроків праці, 

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



план висувається суспільна спрямованість трудової діяльності учнів, що сприяє 

формуванню навичок колективної праці, вихованню інтересу до трудової 

діяльності. Результати трудової діяльності викликають у дітей позитивні емоції, 

почуття задоволення, що спонукає їх до нових трудових дій. Характерною 

особливістю трудової діяльності молодших школярів є те, що вона 

супроводжується ознайомленням з працею дорослих. 

    Пріоритетним є значення ігрової діяльності в житті молодших 

школярів. Класики педагогіки та сучасні педагоги і психологи продовжують 

досліджувати проблему організації ігрової діяльності. Суттєве місце посідає 

означена проблема в дослідженнях теоретиків і вчителів-новаторів, педагогів-

організаторів (Айдарова Л., Бік О.В., Газман О.С., Гречанюк, Дудова Т., 

Дьяконова К.Г., Івочківна Г., Коїшч Д., Кутєєв Є.О., Либідь С.Г., Онисюк Л., 

Пиріг 3., Приступа Є.М., Солодка М., та ін.). 

    Ігрова діяльність молодших школярів виступає як спеціальна форма 

колективної діяльності і як елемент, важлива складова всіх Інших видів 

діяльності. В іграх дітей віддзеркалюється світ дорослих, через гру молодші 

школярі пізнають оточуючу дійсність. Ігрова діяльність молодших школярів 

багатопланова. Існують різноманітні класифікації ігор, серед них найбільш 

поширеними   є   ігри   рухливі,   спортивні,   дидактичні,   розвивальні тощо. 

2. Сутність понять "моральне виховання", " моральна культура". 

Моральне виховання – це цілеспрямований процес взаємодії вихова-

телів і вихованців, спрямований на оволодіння школярами моральною 

культурою, яка визначає ставлення школярів до навколишнього світу. 

Моральна культура – це найголовніший компонент духовного життя 

людини, який характеризує її досягнення в оволодінні основами моралі як 

сукупності принципів, вимог, норм, правил, які регулюють дії в усіх сферах її 

життя, у формуванні моральної свідомості, розвитку моральних почуттів, 

виробленні звичок моральної поведінки особистості. 

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

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



особистості, але й дають можливість оцінювати й контролювати її. 

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

10 Заповідей = "Полюби ближнього свого, як самого себе" 

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

обов’язок совість, гідність, справедливість, щастя, зміст життя та інші. 

Поняття "добро" відбиває все те позитивне, що спрямоване на благо 

людей. Тому добро служить засобом моральної оцінки вчинків дій, стосунків 

між людьми.  

 

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

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

в тому, щоб, морально вдосконалюючись, людина в своїх взаємовідносинах з 

іншими людьми перемагала зло." 

(В.О.Сухомлинський)  

Норми поведінки знаходять вияв у: 

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

історії, звичаїв, традицій, що дозволяє говорити про патріотизм людини. 

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

виховання). 

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

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

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

безкорисливості, великодушності, дисциплінованості. 

Дисциплінованість – риса характеру, яка проявляється у свідомому 

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

організованому виконанні обов’язків. 

3. Шляхи формування моральної культури молодшого школяра. 

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

дає можливість ознайомити людину з основними вимогами моралі, її 

принципами і категоріями, піднімає емпіричні знання до рівня наукових, які 



дозволяють зрозуміти сутність, зміст моральних дій, виховувати пере-конання, 

пов’язані з почуттями людини, тобто з емоційним станом, який знаходить вияв 

у інтересах, радощах, здивуванні, стражданні тощо. 

Формуванню моральних цінностей сприяє: 

 розумна любов до дитини батьків, учителів, близьких; 

 доброзичливе середовище, дружні стосунки; 

 педагогічно доцільна організація діяльності школярів, її спрямованість на 

розвиток активності, взаємодії, взаємодопомоги, самостійності; 

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

літератури, кіно тощо; 

 залучення дітей до природи. 

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

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

частіше всього тому, що його не вчать робити добро". 

3) Формування морального досвіду в діяльності і спілкуванні школяра 

(виховні заходи як компоненти виховної роботи). 

4) Спонукання школярів до морального самовдосконалення, що вимагає 

виховання культури почуттів. Як виявляється в здатності людини до 

співпереживання, співчуття, розуміння інших і себе, культури поведінки, 

спілкування людини. 

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

мораль, традиції, звичаї. 

4. Умови ефективності морального виховання учнів. 

Проблемі формування загальнолюдських норм моральності велику увагу 

приділяв В.О.Сухомлинський: "Саме в молодшому віці, коли душа дуже 

піддатлива до емоційних впливів, ми розкриваємо перед дітьми 

загальнолюдські норми моральності, вчимо їх азбуки моралі" [Сухомлинський 

В.О. Вибрані твори: В 5т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т.4 – с. 146] 

Процес морального виховання здійснюється у взаємозв’язку з 

інтелектуальним розвитком особистості та формуванням вольових якостей її. У 



комплексі вони становлять духовну сферу особистості. У процесі її розвитку 

поетапно формується моральний досвід. 

Завдання педагога полягає у тому, щоб донести загальноприйняті норми 

поведінки до усвідомленого сприйняття учнями, перетворити на міцні знання, 

що ґрунтуються на відповідних поглядах, ставленнях і переконаннях, тобто на 

моральні знання. 

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. 

 

"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. 

 

 

Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі 

 

Лекція 6. 

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, первинний колектив, 

статус дитини, динаміка розвитку колективу. 
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1. Поняття "дитячий колектив" в педагогіці. 

2. Види і структура дитячого колективу. 

3. Місце дитини в колективі. 
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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. 

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. 

Розрізняють колективи первинні і вторинні, постійні і тимчасові, 

одновікові й різновікові. 

Первинний колектив характеризується тим, що його члени знаходяться в 

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

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

15 чоловік. Якщо менше 7 чоловік, зазначав А.С. Макаренко, колектив 

перетворюється в замкнуту групу друзів і приятелів. Якщо більше 15 чоловік, 

з'являється прагнення до розподілу на два колективи. Оптимальна кількість 

членів колективу дозволяє відчувати його членам свою єдність, міцність, 

спаяність, а також сприймати колектив як 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. 

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 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. 

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. 

"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. 
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Кредит 1. Сутність процесу виховання 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Сутність процесу виховання. Основні закономірності та принципи 

виховання 

 

План 

Питання для обговорення 
1. Поняття «виховання» в історії педагогіки. 

2. Аналіз поняття «процес виховання». 

3. Взаємозв’язок процесів виховання, навчання та розвитку особистості. 

4. Специфіка процесу виховання. 

5. Структурні елементи процесу виховання. 

6. Характеристика компонентів процесу виховання (свідомість, емоції, 

почуття, навичка, звичка поведінки). 

7. Рушійні сили процесу виховання. 

8. Основні етапи та управління процесом виховання. 

 

Практичне завдання: 
1. Виявіть різницю між процесами навчання і виховання (зробити таблицю 

в зошиті для практичних робіт). 

2. Проаналізуйте вплив позитивних і негативних факторів середовища на 

виховання особистості молодшого школяра (тези в зошиті для практичних 

робіт). 

 

Література для самоосвіти 

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997.-

376 с.  

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

Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г.С. Сковороди. - 2-е 

вид., випр. і доп. - Харків: ОВС", 2002. - 400 с.  

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

педагогічних закладів освіти. - К.: Академвидав, 2003. - 528 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

 

Практичне заняття  №2 

Тема 2. 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. 

 

Рекомендована література 

 

1. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навч. 

посіб. – К.: Слово, 2014. – 296с. 

2. Мельничук С.Г. Педагогіка (Теорія виховання). Навчальний посібник. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 288 с. 

3. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: 

навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 415с. 

 
 

 

Кредит 3. Виховний простір 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Виховний простір школи І ступеня 

 

План 

1. Виховний простір та педагогізація середовища. 

2. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії дитинства. 

3. Середовище як джерело виховання молодшого школяра. 

 

Рекомендована література 

 

4. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: 

навч. посіб. – К.: Слово, 2014. – 296с. 

5. Мельничук С.Г. Педагогіка (Теорія виховання). Навчальний 

посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 288 с. 

6. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: 

навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 415с. 

 



Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

 

Практичне заняття № 4.  

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 

Моральне виховання молодших школярів 

 

                                                       План 

Питання для обговорення: 
1. Сутнісна характеристика змісту виховання у початковій школі. 

2. Об'єктивний характер мети виховання. 

3. Основні напрямки виховання в умовах сучасної школи: моральне, 

трудове, фізичне, естетичне, розумове, статеве та ін. 

4. Виховання світогляду і громадянської позиції молодшого школяра. 

Формування громадянського відношення до життя і суспільної 

активності.  

5. Соціалізація особистості в умовах початкової школи. Засвоєння 

соціального досвіду поведінки. Поняття про гру, ігрову, фізичну, творчу 

діяльність.  

6. Специфіка організації та проведення фізичної, ігрової, творчої 

діяльності у початковій школі. 

7. Сутність понять "моральне виховання", "моральна культура".  

8. Шляхи формування моральної культури молодшого школяра.  

9. Умови ефективності морального виховання учнів. 

 

 

Практичне завдання: 

1. Доберіть 5 прикладів ігор різних видів на перервах, у позаурочний час. 

2. Доберіть 10 прикладів фізкультхвилинок різного типу (зорових, 

пальчикових, рухливих). 

 

Література для самоосвіти 
1. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навч. 

посіб. – К.: Слово, 2014. – 296с. 

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

Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г.С. Сковороди. - 2-е 

вид., випр. і доп. - Харків: ОВС", 2002. - 400 с.  

3. Мельничук С.Г. Педагогіка (Теорія виховання). Навчальний посібник. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 288 с. 

4. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: 

навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 415с. 

5. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих пед. 

закладів освіти. – Тернопіль, 1999. – 192с. 

6. Ярощук Л.Г. Методика виховної роботи: навчальний посібник. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2012. – 320 с. 



 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Планування виховної роботи в початковій школі 

План 

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

2. Види підходів до планування в сучасній школі. 

3. Орієнтовні вимоги до плану виховної роботи. 

 

Рекомендована література 

1. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навч. 

посіб. – К.: Слово, 2014. – 296с. 

2. Мельничук С.Г. Педагогіка (Теорія виховання). Навчальний посібник. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 288 с. 

3. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: 

навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 415с. 

 

Кредит 6. Родинне виховання 

Практичне заняття № 6. 

Тема: Зміст та 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.  

 

Рекомендована література 

 

1. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навч. 

посіб. – К.: Слово, 2014. – 296с. 

2. Мельничук С.Г. Педагогіка (Теорія виховання). Навчальний посібник. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 288 с. 

3. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: 

навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 415с. 
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Варіант 1 

1. У чому полягає суть виховання ? 

(з наведених відповідей оберіть правильну ): 

а) Виховання - це озброєння учнів достатньою сумою знань. 

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

оволодіння певними якостями. 

в) Сутність виховання полягає у -стимулюванні особистості до 

певної діяльності. г) Правильної відповіді немає. 

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

 між вихованням, самовихованням і перевихованням? 

3. Розкрийте зміст рушійних сил виховного процесу? 

4. Охарактеризуйте специфічні особливості процесу виховання? 

 

 

Варіант 2 

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

відповідей виберіть правильну): 

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

до досконалості. б) Результат протиріччя між набутими знаннями і 

досвідом у поведінці і новими потребами. 

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

протиріччя між рівнем конкретних знань якими володіє людина і 

манерами запровадження їх у життя. 

г) Рушійною силою процесу виховання є результат протиріччя між 

життєвими потребами у вихованні  людини  з   одного   боку   і   наявним   

рівнем сформульваності в  ній певних якостей з другого боку. 

2. Що ви розумієте під самовихованням? 

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

виховання? 

4. Охарактеризуйте критерії та методи оцінювання вихованості молодшого 

школяра. 
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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. 
 

 

Варіант 4 

1. Розкрийте сутність закономірностей процесу виховання. 

2. Важливої закономірністю процесу виховання є включення особистості 

учня в різні види діяльності як ви розумієте це? 

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

Привести приклади). 

4. Які принципи розглядає концепція національного виховання. 
 

 



10
0  

Варіант 5 

1. Розкрийте сутність принципів процесу виховання. 

2. Важливою закономірністю процесу виховання є  органічний

 зв'язок виховання з суспільними потребами й умовами виховання. Як ви 

розумієте? 

3. Із наведених тверджень оберіть ті, які означають закономірності 

виховного процесу: а) врахування вікових й індивідуальних 

особливостей вихованців; 

б) виховання в колективній діяльності; в) доступність виховних впливів; 

г) Дотримання потреб у спілкуванні. 

4. Охарактеризуйте основні закономірності виховного процесу. 

 

 

Варіант 6 

1. Розкрийте сутність взаємодії закономірностей й принципів процесу 

виховання. 

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. 
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Варіант 7 

1. У чому ви вбачаєте взаємозв'язок між поняттями "Моральне виховання5', 

"Етика ", 

"Мораль"? 

2. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів сучасному етапі 

розвитку суспільства. 

3. Які завдання характерні для трудового виховання? 

а) формування навичок моральної поведінки, психологічна підготовка і 

практична підготовка до праці; 

б) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору 

професії, практична підготовка до праці; 

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

вивчення всіх видів сучасного виробництва; 

г) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору 

професії, виховання моральних почуттів. 

4. Розкрийте сутність процесу естетичного виховання учнів. 
 

 

Варіант 8 

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

розвиток", "Інтелектуальний розвиток". 

2. Опишіть систему трудового виховання в загальноосвітній школі. 

3. Які завдання характерні для естетичного виховання? 

а) формування естетичних станів, розвиток пізнавальних здібностей; 

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; 
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4. Розкрийте сутність процесу трудового виховання. 

 

 

Варіант 9 

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

культура", "Естетичні почуття ", "Естетична діяльність". 

2. Визначити систему фізичного виховання у школі вашої мрії. 

3. Які завдання характерні для морального виховання? 

а} формування естетичних смаків, тренування і загартування організму; 

б) розвиток моральних почуттів, формування естетичних смаків, 

формування моральної свідомості; 

в) формування в учнів моральної свідомості, виховання моральних 

почуттів, вироблення навичок моральної поведінки; 

г) тренування і загартування організму, формування моральної свідомості, 

розвиток етичних почуттів. 

4. Розкрийте сутність розумового виховання. 

 

 

 

 

МКР№2 

Варіант 1 

1 .Що ви розумієте під засобами виховання? 

2. Які з перелічених нижче методів стимулювання дійсності 

є "Зайвим"? Змагання, привчання, заохочення, покарання, 

приклад. 

3. Проаналізуйте взаємообумовленість різних форм виховання, 

4. Розкрийте класифікацію методів виховання і охарактеризуйте її. 

 

 

Варіант 2 

1 .Що ви розумієте під формою виховання? 

2. До якої групи належить методи формування 



10
3  

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. 

4. Розкрийте і охарактеризуйте класифікацію форм виховання. 

 

 

Варіант 3 

1. Що ви розумієте під методами виховання? 

2. Розкрийте місце і роль прикладу у процесі виховання. 

3. Які методи належать до групи методів формування свідомості? 

а) бесіда, приклад, створення виховуючи ситуацій, 

вправи, привчання; б) змагання, привчання, приклад, 

лекція, спостереження; 

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

розповідь; г) розповідь, заохочення, покарання, 

привчання, змагання; 

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

4. Проаналізуйте взаємообумовленість засобів, методів, форм виховання. 

 

 

Варіант 4 

1. Сутність позакласної роботи з молодими школярами. 

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

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

позашкільної роботи. 

4. Етична бесіда: поняття, структура, конспект, методи проведення. 
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Варіант 5 

1 .Сутність позашкільної роботи. 

2. Розкрийте сутність основних функцій сім'ї. 

3. Форми позакласної та позашкільної роботи, їх взаємодія. 

4. Сценарій дитячих заходів. 

 

 

Варіант 6 

1. Особливості організації позакласної та позашкільної роботи з молодшими 

школярами. 

2. Форми роботи вчителя початкових класів з батьками учнів. 

3. Типи позашкільних заходів. Взаємодія школи з позашкільними 

закладами. 

4. Методика підготовки та проведення дитячих заходів. 

 

 

Варіант 7 

1. Сутність дитячого колективу. 

2. Виділіть найістотніші фактори, що виливають на створення 

дитячого колективу: а) робота з батьками, традиції, зустрічі з 

членами трудових колективів; 

в) традиції, громадська думка, змагання, спільні справи, 

перспективи, дисципліна; б) заохочення і покарання, навчання 

заняття, шефство старших над молодшими; г) бесіди з учнями, 

навчальні заняття, перспективи, гра. 

д) громадянська думка, навчання заняття, шефство старших над 

молодшими. 

3. Зміст плану роботи вчителя початкових класів. 

4. Методика формування дитячого колективу. 
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Варіант 8 

1. Особливості дитячого колективу. 

2. Що називається дитячим колективом? 

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

б) група вихованців, які займаються однією діяльністю під керівництвом 

вихователя. 

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

одному, а наявність суспільної значимої мети та діяльності. 

г) правильної відповіді не має. 

3. Розділ плану роботи вихователя з молодими школярами. 

4. Макаренко А.С. про колектив. 

 

 

Варіант 9 

1. Типи дитячих колективів, їх взаємодія. 

2. Із наведених властивостей оберіть ті, що характеризують розвиток 

колективу на другій стадії.: 

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

членів колективу; 

б) сформувався актив; 

в) більшість членів колективу свідомо підтримує 

керівника колективу; г) активність у змозі керувати 

більшістю, виявляє вплив на колектив.; 

д) усі питання життєдіяльності колективу розглядаються на загальних 

зборах, є) меншість підпорядковує своєму впливові більшості. 

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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1. Мета і завдання фізичного виховання. 

2. Анатомо-фізіологічні особливості організму дітей дошкільного віку. 

3. Розробити методику навчання техніки кидка м’яча в стрибку з двох 

кроків у баскетболі. 

4. Загально-педагогічні принципи у фізичному вихованні. 

5. Анатомо-фізіологічні особливості організму дітей молодшого шкільного 

віку. 

6. Розробити методику удару по нерухомому м’ячу внутрішньою частиною 

стопи у футболі. 

7. Етап початкового навчання руховим діям: завдання, засоби, методи, 

характерні помилки. 

8. Організаційні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку 

9. Розробити методику використання комплексу вправ, спрямованих на 

розвиток гнучкості для самостійних занять школярів. 

10. Етап поглибленого навчання руховим діям: завдання, засоби, методи, 

характерні помилки. 

11. Використання засобів та методів у процесі навчання руховим діям дітей 

дошкільного віку. 

12. Розробити методику навчання техніки удару внутрішньою частиною 

стопи по м’ячу, який котиться, у футболі. 

13. Сила та її прояв у руховій діяльності: визначення поняття, фактори, що 

обумовлюють її прояв, види силових здібностей, засоби та методи. 

14. Спрямованість розвитку рухових якостей дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку. 

15. Розробити методику навчання техніки зупинки м’яча внутрішньою 

стороною стопи у футболі 

16. Швидкість (бистрота) та її прояв у руховій діяльності: визначення 

поняття, фактори, що обумовлюють її прояв, види швидкості. 

17. Підбір вправ ігрового характеру для проведення їх з дітьми дошкільного 

та молодшого шкільного віку. 

18. Розробити методику комплексного розвитку рухових якостей в умовах 

шкільного уроку з легкої атлетики. 

19. Координаційні здібності та їх прояв у руховій діяльності: визначення 

поняття; фактори, що обумовлюють їх прояв; види спритності. 

20. Завдання фізичного виховання учнів середнього шкільного віку. 

21. Розробити методику навчання техніки початкового навчання в плаванні. 

22. Гнучкість та її прояв у руховій діяльності: визначення, поняття; фактори, 

що обумовлюють її прояв; види гнучкості; методи розвитку гнучкості. 

23. Анатомо-фізіологічні особливості учнів середнього шкільного віку. 

24. Розробити методику застосування вправ, спрямованих на переважний 

розвиток швидкісно-силових якостей для юнаків 14-15 років: алгоритм 

розвитку швидкісно-силових якостей, засоби та методи, послідовність 

процесу в системі навчання. 
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25. Витривалість та її прояв у руховій діяльності: визначення поняття; 

фактори, що обумовлюють її прояв; види витривалості. 

26. Рекомендації щодо організації та проведення уроків фізичної культури з 

учнями середнього шкільного віку 

27. Розробити методику передачі м’яча двома руками від грудей в русі 

(баскетбол). 

28. Технологія складання робочого плану з фізичного виховання на семестр. 

29. Завдання фізичного виховання учнів старшого шкільного віку. 

30. Розробити методику розвитку рівноваги у школярів: алгоритм розвитку 

рівноваги, засоби та методи, послідовність процесу в системі занять. 

31. Урок фізичної культури як основна форма фізичного виховання; 

значення, характерні особливості, структура, типи і види. 

32. Анатомо-фізіологічні особливості учнів старшого шкільного віку. 

33. Розробити методику розвитку спритності у молодших школярів засобами 

волейболу: алгоритм розвитку спритності, засоби та методи, 

послідовність процесу в системі занять. 

34. Позакласні та позашкільні заняття фізичними вправами. 

35. Рекомендації з організації та проведення уроків фізичної культури з 

учнями старшого віку. 

36. Розробити методику використання комплексу вправ, що підводять до 

естафетного бігу. 

37. Методика проведення масових фізкультурно-спортивних змагань. 

38. Контрольні якісні показники рівня фізичної культури учнів старшого 

шкільного віку. 

39. Методика тестування рівня розвитку швидкості на уроці фізичної 

культури. 

40. Технологія складання конспекту уроку фізичного виховання. 

41. Сенситивні періоди розвитку основних рухових якостей учнів середнього 

та старшого шкільного віку. 

42. Розробити методику виконання комплексу загально-розвиваючих вправ 

для проведення підготовчої частини уроку з гімнастики для учнів 8-го 

класу. 

43. Педагогічний контроль за процесом фізичного виховання у школі. 

Значення, види контролю, їх характеристика. 

44. Розвиток силових якостей у школярів. 

45. Розробити методику виконання вправ, спрямованих на розвиток ігрової 

спритності у волейболі. 

46. Фізична вправа як специфічний засіб виховання (форма та зміст фізичної 

вправи, класифікація фізичних вправ). 

47. Розвиток швидкісно-силових якостей у школярів. 

48. Методика тестування рівня розвитку гнучкості на уроці фізичної 

культури. 

49. Техніка фізичних вправ: визначення, поняття, основа, визначальна ланка і 

деталі техніки; фази рухів. 

50. Розвиток швидкості у школярів. 

51. Розробити методику виконання комплексу вправ, спрямованих на 

переважний розвиток швидкості учнів молодших класів. 
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52. Етап удосконалення рухових дій: завдання, засоби, методи, характерні 

помилки. 

53. Розвиток витривалості у школярів. 

54. Розробити методику виконання вправ, спрямованих на переважний 

розвиток гнучкості школярів молодших класів. 

55. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня: значення, 

форми, характерні особливості. 

56. Розвиток спритності у школярів. 

57. Методика тестування рівня розвитку сили на уроці фізичної культури. 

58. Поняття про рухові вміння та навички, їх відмінні риси; механізм 

формування рухових вмінь та навичок. 

59. Розвиток гнучкості у школярів. 

60. Розробити методику навчання лазінню по канату в два прийоми. 

61. Законодавчі та програмно-нормативні засади фізичного виховання в 

загальноосвітніх школах України. 

62. Значення організаційних форм фізичного виховання школярів та їх 

класифікація. 

63. Розробити методику виконання вправ, спрямованих на переважний 

розвиток швидкості учнів середніх класів. 

64. Об’єм та інтенсивність фізичного навантаження. 

65. Характеристика урочних форм занять учнів середнього і старшого 

шкільного віку. 

66. Методика тестування рівня розвитку спритності на уроках фізичної 

культури 

67. Характеристика ігрового та змагального методу навчання. 

68. Характеристика малих позаурочних форм занять учнів середнього і 

старшого шкільного віку. 

69. Розробити методику застосування комплексу вправ для розвитку 

витривалості у учнів 5-6 класів. 

70. Основні терміни та поняття системи фізичного виховання. 

71. Характеристика крупних позаурочних форм занять учнів середнього і 

старшого шкільного віку. 

72. Розробити методику застосування спеціальних вправ для підготовки до 

кросового бігу. 

73. Форми фізичного виховання протягом навчального дня. 

74. Оцінка фізичної підготовленості учнів. 

75. Методика тестування рівня розвитку витривалості на уроці фізичної 

культури. 

76. Загальна характеристика професійно-прикладного фізичного виховання. 

77. Особливості проведення самоконтролю учнями середнього та старшого 

шкільного віку. 

78. Розробити методику використання вправ для розвитку силових якостей 

юнаків-підлітків. 

79. „Колове” тренування, як метод виховання фізичних якостей. 

80. Особливості диференційованого фізичного виховання учнів з різним 

рівнем фізичного розвитку. 
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81. Розробити методику вивчення техніки рухів руками при плаванні кролем 

на грудях. 

82. Методи навчання у фізичному вихованні. 

83. Особливості диференційованого фізичного виховання учнів з різним 

рівнем тілобудови. 

84. Розробити методику навчання передачі м’яча руками знизу (волейбол). 

85. Індивідуальний та диференційований підхід у фізичному вихованні. 

86. Розподіл школярів на медичні групи для занять фізичними вправами. 

87. Розробити методику вивчення навчальної вправи на брусах для дівчат 5-

их класів. 

88. Форми організації учнів та способи виконання вправ. 

89. Особливості диференційованого фізичного виховання учнів з різними 

властивостями нервової системи. 

90. Розробити методику застосування комплексу підвідних вправ із стрибків 

у довжину з розбігу. 
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