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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Конспект лекцій з дисципліни; 

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

дисципліни, завдань для контрольних робіт; 

7. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

8. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

9. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

10. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

 
Інтегральна 

компетентність 
(ІНК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають 

застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та 

окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні 

компетен-

тності 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фахові ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти 

тенденції розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних 

процесів у системі початкової та вищої освіти, а також підвищення 

професійної майстерності викладача, вчителя.  
ФК-2 Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати 

сучасні педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних 

умов пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного  віку, 

студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні психолого-

педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх 

застосування.  
ФК-3 Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну 

діяльність  молодших школярів та студентів, організації їх  

самостійної, пошукової роботи, участь у роботі кафедри, в організації 

та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, виставок,  

конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо 

покращення якості роботи та професійної майстерності.  
ФК-4 Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, 

технології,  прийоми,  засоби навчання і виховання у сфері освіти, 

спираючись на знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу і 

методик навчання.  

ФК-5 Культурологічна. Здатність і готовність  вдосконалювати і розвивати 

свій інтелектуальний і  загальнокультурний рівень, домагатися 

морального  і фізичного вдосконалення своєї особистості,  володіння 

культурою спілкування державною та однією з іноземних мов.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7 Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, 

ухвалювати рішення та відповідати за них.  

ФК-8 Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, 

самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 
Програмні 

результати 

навчання 

(ПРН) 

 

ПРН 1 навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи 

при цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у 

галузі початкової освіти 

ПРН 2 уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у 

галузі початкової та вищої освіти 

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

інтелектуальної власності 

ПРН 4 уміння працювати в міжнародному середовищі, виявляючи толерантне 

ставлення до інших культур 

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

науковий, художній) українською мовою як державною та іноземною 

на необхідному професійному рівні 

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

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 
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обґрунтованого висновку 

ПРН 7 уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти 

ПРН 8 уміння організації дослідно-експериментальної та дослідницької 

роботи у сфері освіти та представляти її результати передусім у 

власних публікаціях 

ПРН 9 уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні 

тенденції розвитку педагогічних концепцій і предметних методик 

ПРН 

10 

уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; методику організації 

індивідуальної, фронтальної, групової форми роботи з учнями; 

нетрадиційні методи і форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; вимоги до організації різних видів занять 

ПРН 

11 

уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання, як складовою психолого-педагогічної 

компетентності викладача початкової школи 

ПРН 

12 

уміння використовувати інтерактивні методи викладання; розв’язувати 

психолого-педагогічні ситуації 

ПРН 

13 

уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання, давати 

самостійну оцінку різноманітним явищам педагогічної теорії і 

практики 

ПРН 

14 

уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових 

педагогічних технологій, використовувати елементи інноваційних 

методик під час викладання дисциплін початкової ланки освіти 
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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології виховання в ЗОШ І 
ступеня» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, закономірності, принципи сучасної 
теорії виховання, методи та форми організації виховної діяльності молодших школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на знання загальної педагогіки, історії педагогіки, 

вікову та педагогічну психологію, основи фізіології та гігієни.  

Метою дисципліни є озброїти студентів знаннями із сучасних технологій виховання в школі 
І ступеня. 

 Ключові слова: виховання, процес виховання, виховний простір, технології виховання, ЗОШ І 

ст. 
 

 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Technologies of education in secondary 
school of the I degree" is made according to the educational-professional program of preparation of masters 

of a specialty 013 Primary education according to the educational-professional program "Primary education". 

The subject of study of the discipline are the laws, patterns, principles of modern theory of education, 
methods and forms of organization of educational activities of primary school children. 

Interdisciplinary links: 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 technologies of education 

in the school of the first degree. 

 Key words: education, process of education, educational space, technologies of education, secondary 

school of the 1st grade. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології виховання в ЗОШ 

І ступеня» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, закономірності, принципи 

сучасної теорії виховання, методи та форми організації виховної діяльності молодших 

школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: 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 сучасних технологій виховання в школі 

І ступеня 

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:  
ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 

дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти. 

ПРН 5. Навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, науковий, 

художній) українською мовою як державною та іноземною на необхідному професійному 

рівні. 

ПРН 6. Уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого 

висновку. 

ПРН 7. Уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти. 

ПРН 8. Уміння організації дослідно-експериментальної та дослідницької роботи у 

сфері освіти та представляти її результати передусім у власних публікаціях. 

ПРН 9. Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку 

педагогічних концепцій і предметних методик. 

ПРН 10.  Уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; методику організації індивідуальної, фронтальної, 

групової форми роботи з учнями; нетрадиційні методи і форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів; вимоги до організації різних видів занять. 

ПРН 11. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності викладача 

початкової школи. 

ПРН 12.  Уміння використовувати інтерактивні методи викладання; розв’язувати 

психолого-педагогічні ситуації. 

ПРН 13.  Уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну оцінку 

різноманітним явищам педагогічної теорії і практики. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 
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зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

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

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

та формулювання логічних висновків. 

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

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

обґрунтовані рішення, працювати автономно. 

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

діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 

писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 

продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, 

ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння 

володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та 

вреґулювання конфліктів. 

ЗК-7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної 

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

їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних 

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

діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених 

завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

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

виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів 

та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-9. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

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

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій 

та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а 

також підвищення професійної майстерності викладача, вчителя.  

ФК-2. Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні 

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності 

дітей молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні 

психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування.  

ФК-3. Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну 

діяльність  молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, 

участь у роботі кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних 

читань, виставок,  конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо 

покращення якості роботи та професійної майстерності.  

ФК-4. Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  

прийоми,  засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін 

психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

ФК-5. Культурологічна. Здатність і готовність  вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і  загальнокультурний рівень, домагатися морального  і фізичного 

вдосконалення своєї особистості,  володіння культурою спілкування державною та однією з 

іноземних мов.  

ФК-6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-
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комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7. Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, ухвалювати 

рішення та відповідати за них.  

ФК-8. Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

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

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

Тема 4. Методи і форми виховання в початковій школі. 

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

виховання в початковій школі  

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 

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

Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 

Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 

 

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. 

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. 

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. 

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, 
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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. 

 
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/ 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

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

презентації, тестування, контрольні роботи. 
 

 
 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://teacher.at.ua/
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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології виховання в ЗОШ І 

ступеня» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, закономірності, принципи сучасної 

теорії виховання, методи та форми організації виховної діяльності молодших школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на знання загальної педагогіки, історії педагогіки, 

вікову та педагогічну психологію, основи фізіології та гігієни.  

Метою дисципліни є озброїти студентів знаннями із сучасних технологій виховання в школі 

І ступеня. 

 Ключові слова: виховання, процес виховання, виховний простір, технології виховання, ЗОШ 

І ст. 

 
 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Technologies of education in 

secondary school of the I degree" is made according to the educational-professional program of 

preparation of masters of a specialty 013 Primary education according to the educational-professional 

program "Primary education". 

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

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

Interdisciplinary links: 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 technologies of 

education in the school of the first degree. 

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

secondary school of the 1st grade. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 

презентація 

Спеціальність: 013 Початкова 
освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
3-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 10 

аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 6 

Ступінь: 
магістра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

20 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

http://moodle.mdu.edu.ua/course/
view.php?id=2078 

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 
становить: для денної форми навчання – 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота 

(33%/67%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 
презентація 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 
Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
3-й  

Лекції 

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

view.php?id=2193 

Ступінь: 

магістра 

4 год.  

Практичні, семінарські 

6 год.  

Самостійна робота 

80 год.  

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 
становить: для заочної форми навчання – 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота 

(11%/89%). 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: озброїти студентів знаннями із сучасних технологій виховання в школі 

І ступеня 

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: «Модель фахової підготовки вчителя», «Технології 

викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Формування медіакультури вчителя 

початкової школи». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який дозволяє 

зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих 

наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти. 

ПРН 5. Навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, науковий, 

художній) українською мовою як державною та іноземною на необхідному професійному рівні. 

ПРН 6. Уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення використовувати 

потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого висновку. 

ПРН 7. Уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти. 

ПРН 8. Уміння організації дослідно-експериментальної та дослідницької роботи у сфері 

освіти та представляти її результати передусім у власних публікаціях. 

ПРН 9. Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних 

концепцій і предметних методик. 

ПРН 10.  Уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, завдання, класифікація, 

практична значущість; методику організації індивідуальної, фронтальної, групової форми роботи з 

учнями; нетрадиційні методи і форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; вимоги 

до організації різних видів занять. 

ПРН 11. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності викладача початкової 

школи. 

ПРН 12.  Уміння використовувати інтерактивні методи викладання; розв’язувати психолого-

педагогічні ситуації. 

ПРН 13.  Уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати 

різні педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну оцінку різноманітним явищам 

педагогічної теорії і практики. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним нормативним 

забезпеченням початкової освіти тощо. 

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

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

формулювання логічних висновків. 

ЗК-3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно. 

ЗК-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 
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рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною 

формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних 

програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 

взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого 

спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК-7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 

зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; 

володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність 

працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути 

критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, 

що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до навчально-виховного процесу 

початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати якість 

діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної 

рефлексії. 

ЗК-9. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

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

діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та враховувати 

принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати 

розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а також підвищення 

професійної майстерності викладача, вчителя.  

ФК-2. Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні 

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей 

молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні психолого-

педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування.  

ФК-3. Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, участь у роботі 

кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, виставок,  

конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо покращення якості роботи та 

професійної майстерності.  

ФК-4. Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  

прийоми,  засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін 

психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

ФК-5. Культурологічна. Здатність і готовність  вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і  загальнокультурний рівень, домагатися морального  і фізичного вдосконалення 

своєї особистості,  володіння культурою спілкування державною та однією з іноземних мов.  

ФК-6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7. Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, ухвалювати рішення та 

відповідати за них.  

ФК-8. Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

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

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

Тема 4. Методи і форми виховання в початковій школі. 

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

виховання в початковій школі  

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 
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Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 

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

Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 

Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 
Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та принципи. 
Сутність процесу виховання. Виховання - соціально і педагогічно організований процес 

формування людини як особистості. Структура процесу виховання. Рушійні сили виховання. 
Внутрішні суперечності процесу виховання. Зовнішні суперечності. Складові виховного процесу. 
Закономірності виховного процесу. Принципи виховання. Цілеспрямованість виховання. 
Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодільністю учнів. Зв’язок виховання з 
житям. Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Виховання в праці. Комплексний підхід у 
вихованні. Виховання особистості в колективі. 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 
Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність молодших школярів. Характеристики 

провідної діяльності у молодшому шкільному віці. Психічні новоутворення молодших школярів: 
довільність психічних процесів, рефлексія, внутрішній план дій. Основні психічні процеси: 
мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява. Психологічні умови розвитку молодших школярів. 
Орієнтовні завдання виховної роботи в 1-4 класах. Позакласна робота з молодшими школярами. 

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 і форми 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 2. Виховний процес в початковій школі 
Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. Моральне 

виховання в початковій школі  
Сутність понять „менеджмент”, „управління”, „керівництво”, „організація”, „ Змістова 

характеристика позаурочної роботи школи. Концепція національного виховання. Сутність понять 
„моральне виховання”, „моральна культура”. Моральні норми. Шляхи формування моральної 
культури молодших школярів. Моральна освіта. Вироблення навичок і звичок поведінки. 
Формування морального досвіду. Приклад учителя. Спонукання школярів до морального 
самовдосконалення. Умови ефективності морального виховання учнів. Успішність процесу 
морального виховання учнів. 

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 
Сутність та завдання трудового виховання учнів. Готовність до праці: теоретична, практична, 

формування культури праці. Сухомлинський про трудове виховання молодших школярів. 
Завдання трудового виховання молодших школярів. Види трудової діяльності та вимоги до її 
реалізації. Вимоги до організації праці учнів. Завдання економічного виховання молодших 
школярів. Професійна орієнтація школярів. 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 
Основні складові естетичного виховання. Естетична свідомість. Естетичні почуття. 

Естетичний смак. Естетичний ідеал. Естетика поведінки. Завдання естетичного виховання. 
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Джерела естетичного виховання. Провідні форми естетичного виховання в початковій школі. 
Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 
Фізичне виховання і здоров’я нації. Зміст фізичного виховання молодших школярів. Мета 

фізичного виховання. Засоби фізичного виховання. Фізичні вправи. Гімнастика. Ігри. Спорт. 
Природні чинники. Гігієнічні чинники. Форми позаурочної фізкультурно-спортивної діяльності в 
початковій школі. 

 
Кредит 3. Виховна робота в школі 
Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 
План виховної роботи. Мета планування. Педагогічні вимоги до плану виховної роботи. 

Джерела планування. Технологія планування виховної роботи. Етапи: діагностичний, 
прогностичний, орієнтаційно-пошуковий, структурно-змістовий, конструктивно-операційний, 
контрольно-оцінний. Види підходів до планування в сучасній школі. Формальний план. 
Традиційний план. Випадковий план. Механічне планування. Форми залучення педагогів до 
розробки плану виховної роботи на новий навчальний рік. Залучення батьків до планування 
виховної роботи. Форми залучення учнів до планування. Орієнтовні вимоги до плану виховної 
роботи. 

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

початковій школі. Значення діагностики в початковій школі. 
 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

Тема 1. Сутність процесу виховання, основні 

закономірності та принципи. 
6 2 2   2 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в 

початковій школі. 
8 - 2   6 

Тема 3.. Виховний простір школи І ступеня. 8 2 2   4 

Тема 4. Методи і форми виховання в початковій 

школі. 
8 - 2   6 

Всього: 30 4 8   18 

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі 

Тема 5. Змістова характеристика виховного 

процесу в початковій школі. Моральне 

виховання в початковій школі 
6 2 2   2 

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 8 - 2   6 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І 

ступеня. 
8 - 2   6 

Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування 

здорового способу життя. 
8 2 2   4 

Всього: 30 4 8   18 

Кредит 3. Виховна робота в школі 

Тема 9. Планування виховної роботи в 

початковій школі. 
15 - 2   13 

Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій 

школі. 
15 2 2   11 

Всього: 30 2 4   24 
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Всього годин: 90 10 20   60 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

Тема 1. Сутність процесу виховання, основні 

закономірності та принципи. 
6 2 -   4 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій 

школі. 
8 - 2   6 

Тема 3.. Виховний простір школи І ступеня. 8 - -   8 

Тема 4. Методи і форми виховання в початковій 

школі. 8 - -   8 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі  

Тема 5. Змістова характеристика виховного процесу 

в початковій школі. Моральне виховання в 

початковій школі 

6 2 -   4 

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 8 - -   8 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 8 - -   8 

Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування 

здорового способу життя. 
8 - 2   6 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Виховна робота в школі 

Тема 9. Планування виховної роботи в початковій 

школі. 
15 - 2   13 

Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій 

школі. 
15 - -   15 

Всього: 30 0 2   28 

Всього годин: 90 4 6   80 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

2 

2 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 2 

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі 

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

Моральне виховання в початковій школі 

2 

4 Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 2 

Кредит 3. Виховна робота в школі 

6 Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 2 

Всього 10 

 

Заочна форма навчання 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

2 

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі 

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

Моральне виховання в початковій школі 

2 

Всього 4 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

2 

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

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

4 Тема 4. Методи і форми виховання в початковій школі. 2 

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі 

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

Моральне виховання в початковій школі 

2 

6 Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 2 

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

8 Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 2 

Кредит 3. Виховна робота в школі 

9 Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 2 

10 Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 2 

Всього 20 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

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

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі 

2 Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя 2 

Кредит 3. Виховна робота в школі 

3 Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 2 

Всього 6 

 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 2 
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принципи. 

2 Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 6 

3 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 4 

4 Тема 4. Методи і форми виховання в початковій школі. 6 

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі 

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

Моральне виховання в початковій школі 
2 

6 Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 6 

7 Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 6 

8 Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 4 

Кредит 3. Виховна робота в школі 

9 Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 13 

10 Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 11 

Всього 60 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 
4 

2 Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 6 

3 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 8 

4 Тема 4. Методи і форми виховання в початковій школі. 8 

Кредит 2. Виховний процес в початковій школі 

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

Моральне виховання в початковій школі 
4 

6 Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 8 

7 Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня. 8 

8 Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя. 6 

Кредит 3. Виховна робота в школі 

9 Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі. 13 

10 Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій школі. 15 

Всього 80 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Сутність та специфіка виховання як педагогічного явища. Категорії виховання.  

2. Мета та ідеал виховання.  

3. Пріоритетні напрями виховання в Українській державі. Комплексний підхід до виховання.  

4. Провідна роль виховання у розвитку і формуванні особистості.  

5. Структурні компоненти виховного процесу.  

6. Роль народної педагогіки у вихованні особистості.  

7. Рушійні сили та чинники виховання.  

8. Поняття про закономірності виховання. Загальні закономірності виховання, їх 

характеристика.  

9. Принципи виховання, їх характеристика.  

10. Поняття про методи виховання. Класифікація методів вихован- ня. Оптимальний вибір 

методів виховання.  

11. Організаційні форми виховної роботи.  

12. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуван- ні особистості.  

13. Розвиток і формування особистості. Основні напрями розвитку особистості.  
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14. Фактори розвитку і формування особистості.  

15. Основні напрями процесу виховання.  

16. Технологія особистісно орієнтованого виховання.  

17. Характеристика розумового виховання учнів.  

18. Національне виховання учнів: мета і завдання, основні національні цінності.  

19. Методи, організаційні форми та засоби національного виховання учнівської молоді.  

20. Громадянське виховання учнів. Мета, завдання, зміст громадянського виховання.  

21. Методи, організаційні форми, засоби громадянського виховання на сучасному етапі.  

22. Політична культура особистості. Здібності, уміння, навички громадсько-політичної 

діяльності.  

23. Моральне виховання особистості. Мета, завдання, зміст морального виховання учнів.  

24. Методи, організаційні форми, засоби морального виховання.  

25. Мета, завдання, зміст естетичного виховання учнів. Принципи естетичного виховання.  

26. Методи, організаційні форми, засоби естетичного виховання осо- бистості.  

27. Трудове виховання школярів: мета, завдання, зміст.  

28. Методи, організаційні форми, засоби трудового виховання учнівської молоді.  

29. Екологічне виховання та екологічна культура особистості. Мета, завдання, зміст 

екологічного виховання.  

30. Методи, організаційні форми, засоби екологічного виховання учнів.  

31. Мета, завдання, зміст правового виховання на сучасному етапі.  

32. Методи, організаційні форми, засоби правового виховання дітей.  

33. Фізичне виховання школярів. Мета, завдання, зміст фізичного виховання.  

34. Родинне виховання дітей: методи і форми.  

35. Методи, організаційні форми, засоби фізичного виховання на сучасному етапі. 

Позашкільна робота з фізичного виховання.  

36. Поняття про ґендерно-статеве виховання особистості: завдання, зміст.  

37. Методи, організаційні форми ґендерної освіти, виховання підростаючого покоління.  

38. Економічне виховання учнів. Мета, завдання, зміст економічного виховання.  

39. Методи, організаційні форми, засоби економічного виховання дітей.  

40. Технологія розвитку вольових якостей особистості.  

41. Позашкільні виховні заклади: принципи позашкільної освіти та виховання; головні 

напрями позашкільної освіти та виховання.  

42. Самовиховання: сутність, етапи педагогічного керівництва само вихованням учнів.  

43. Характеристика прийомів самовиховання.  

44. Перевиховання, його сутність, етапи, принципи.  

45. Характеристика методів формування свідомості особистості.  

46. Бесіда як метод формування свідомості особистості. Етапи підготовки педагога до бесіди. 

Правила індивідуальної бесіди.  

47. Характеристика лекції як методу формування свідомості особистості.  

48. Особливості організації та проведення лекції.  

49. Прийоми логічного розгортання лекції.  

50. Роль методів дискусійного характеру у процесі виховання осо- бистості.  

51. Дискусія та диспут, їх організація та особливості проведення. Правила диспуту.  

52. Переконання, навіювання, метод прикладу. Особливості їх застосування у виховному 

процесі школи.  

53. Врахування індивідуальних рис особистості як важливий аспект гуманізації виховання.  

54. Соціальні умови — важливий чинник формування особистості.  

55. Організація різнопланової діяльності школярів; умови підвищення виховного впливу на 

школярів у процесі їхньої колективної діяльності.  

56. Роль колективу у процесі формування особистості.  

57. Колективні творчі справи. Етапи їх підготовки і проведення.  

58. Структура організаторської діяльності шкільного колективу.  
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59. Громадська думка як метод організації діяльності школярів, різновиди педагогічної 

вимоги.  

60. Особливості використання методу змагання у виховному процесі навчального закладу.  

61. Особливості використання у вихованому процесі методів стиму- лювання поведінки та 

діяльності.  

62. Організація і виховання класу. 26 75. Принципи вивчення учнівського колективу.  

63. Спільна виховна робота школи і сім’ї.  

64. Основні напрями і форми роботи класного керівника з батьками.  

65. Критерії оцінювання рівнів ефективності виховного впливу.  

66. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.  

67. Виховний потенціал народного календаря.  

68. Навчальна екскурсія як метод формування свідомості особистості: мета, особливості 

організації і проведення навчальної екскурсії.  

69. Взаємозв’язок свідомості особистості з чуттєвою (емоційною) сферою. 

70. Педагогічний внесок В. О. Сухомлинського в теорію та практику виховання 

підростаючого покоління. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Зміст курсу поділений на 3 кредити. 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 
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"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 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд. 

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

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: усне опитування, 

письмові контрольні роботи, тестовий контроль. Самостійна робота перевіряється шляхом 

написання реферативних робіт, створення проєктів та 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 / 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 50 300/100 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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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. 

 

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. 

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. 

 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://teacher.at.ua/
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ВИДИ ТА РІВНІ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Контрольні заходи, які проводяться в університеті, визначають відповідність рівня 

набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо 

вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу. 

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

підсумковий (різновидом якого є семестровий та підсумкова атестація). 

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

застосовується як передумова успішної організації вивчення навчальної дисципліни. 

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

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

навчальну дисципліну, розробляє відповідний методичний супровід для проведення 

вхідного контролю, проводить контрольний замір, оцінює виконані результати та 

доводить до відома кафедри. 

Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у процесі вивчення 

навчальної дисципліни з метою виявлення ступеня розуміння студентом засвоєного 

навчального матеріалу та вміння застосовувати його у практичній роботі. 

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

лабораторних заняттях. За його організацію, методичне забезпечення та ефективність 

проведення відповідає викладач. 

Одержані результати поточного контролю використовуються викладачем для 

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

при підсумковому контролі й оцінюванні знань студентів. 

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

Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування, проведення 

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

Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який виявляє рівень 

засвоєння студентом навчальної дисципліни або її окремої логічної завершеної частини 

з урахуванням результатів поточного контролю. 

Форми семестрового контролю: залік та іспит – визначаються робочим навчальним 

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

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

програмою виробничої практики, курсової роботи, проекту тощо. 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною національною шкалою 

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

фіксуються у відомості обліку успішності, заліковій книжці (індивідуальному 

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

плану студента 

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

роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича», затвердженого Вченою радою університету. 

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння 

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

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

посібниках, методичних розробках передбачаються питання для самоконтролю. Більша 

ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю 

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

чітким і однозначним (виправлення не допускаються). 

Іспит як різновид підсумкового контролю навчальних досягнень студентів 

здійснюється на етапі завершення вивчення навчальної дисципліни в цілому чи її 

частини. 

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

пропонується викладачем навчальної дисципліни, схвалюється кафедрою та 

підтримується методичною радою (при необхідності Вченою радою) інституту, 

факультету, про що і зазначається у програмі навчальної дисципліни. 

Іспити студент складає в період екзаменаційних сесій за відповідно складеним 

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

до початку сесії. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється 

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

електронних підручників та автоматизованих навчальних курсів. 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

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

навчальної дисципліни використовують різні методи і форми контролю. 

Методи контролю 

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

графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи 

самоконтролю і самооцінки. 

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

практиці. Його використання сприяє опануванню логічним мисленням, виробленню і 

розвитку навичок аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, 

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

лабораторних заняттях, а також колоквіумах, лекціях і консультаціях. 

Усне опитування передбачає таку послідовність: формулювання запитань 

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

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

оцінювання відповіді. 

За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки є: репродуктивними 

(передбачають відтворення вивченого); реконструктивними (потребують застосування 

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

змінених, нестандартних умовах, перенесення засвоєних принципів доведення 

(способів дій) на виконання складніших завдань). 

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

допоміжні. Основні запитання передбачають самостійну розгорнуту відповідь 

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

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

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

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

Використання   усного  контролю   сприяє   тісному  контакту  між   викладачем  і 

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

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

буває суб'єктивною. 

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

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

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

Письмова перевірка здійснюється у формі контрольної роботи, написання твору, 

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

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

виявляти знання фактичного матеріалу. 
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Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

Лекція № 1 

Тема. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ, ОСНОВНІ 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ 

Мета. Озброїти студентів знаннями щодо сутності процесу виховання 

молодших школярів, ознайомити з основними закономірностями та 

принципами виховання, виховувати інтерес до дисципліни (теорія та методика 

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

самовдосконалення. 

Ключові поняття: виховний процес, сутність процесу виховання, 

закономірності виховання, принципи організації виховного процесу, 

практична реалізація принципів виховання. 

План 

1. Сутність процесу виховання: 

 процес виховання, його специфіка; 

 компоненти і рушійні сили. 

2. Закономірності виховного процесу. 

3. Принципи виховання. 

Література 

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

К.: Знання – Прес, 2003. – 700с. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Сутність процесу виховання. 

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

ників, під впливом якого здійснюється розвиток дитини. 

Виховання – соціально і педагогічно організований процес формуван-ня 

людини як особистості. 

Суспільство як соціальне об`єднання людей може функціонувати і 

розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи 

з виховання кожної особистості. 

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

(Я. А. Коменський).  

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

особливостями, – її тіло, душу й розум. 

                                                                                                      (К. Д. Ушинський).  

Виховання з погляду (соціального досвіду) суспільного розвитку є провідною 

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

людство забезпечує свою безсмертність у соціальному розвитку. 

Виховання дітей молодшого шкільного віку здійснюють у процесі 

навчання і виховної роботи у школі та її межами. 

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

ва взаємодія вихователя і вихованця), цілеспрямованим (наявність конкретної 

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

розкриття внутрішнього світу дитини; різноманітним за формами, методами і 

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

(людина виховується все життя). 

 



 

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

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

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

(К. А. Гельвецій) 

Структура процесу виховання передбачає: 

1) Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. 

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  
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Принципи виховання – керівні положення, які відображають загальні 

закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і 

методів виховного впливу. 

Вони є узагальненою системою вимог, які охоплюють усі аспекти виховного 

процесу, відображають результати виховної роботи. 

Процес виховання ґрунтується на принципах: 

Цілеспрямованість виховання. Початком будь-якої діяльності, зокрема 
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Принципи виховання 
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Єдність навчання і 

виховання 

 

 



 

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 самодіяльністю учнів. 

Педагогічне керівництво зумовлене недостатнім життєвим досвідом молодої людини, 

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

самостійністю, творчістю, ініціативою і самодіяльністю учнів. 

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. 

 

 
Лекція № 2 

Тема. 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. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії дитинства. 

 

 

 

Виховання починається із створення для підростаючої людини виховую чого 

середовища, тобто цілеспрямованого позитивно впливаючого на процес розвитку 

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

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

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

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

фактор економічного, політичного, соціального, культурного розвитку суспільства в цілому і 

окремих соціальних груп: сім’ї, школи, позашкільних установ, неформальних об’єднань. 

Свій внесок у формування особистості роблять і такі інститути суспільства, як друковані 

видання, радіо, телебачення, відео, клуби, бібліотеки, театри, музеї, різноманітні види і 

форми реклами тощо. 

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

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

формування її особистості. Діти інтуїтивно розуміють і оцінюють оточуюче середовище. І 

чим старші, тим мудріше і усвідомливіше. 

Історичний досвід розвитку людського суспільства доводить означену думку. Так, 

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

музичного інструмента.  Джордано Бруно  у 12 років захопився книгами з 

богослов’я, 

"Крім законів спадковості, треба паралельно вивчати виховуючи 

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

(Я.Корчак) 

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

дітей, він придатний для кожного. " 

(З послання дитячої делегації Генеральної Асамблеї ООН, 2002р.) 



 

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

систему рахунку за допомогою камінців і жолудів. 

Отже, оточуюче середовище – могутній фактор розвитку і виховання підростаючої 

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

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

самоцінності дитинства з’явився термін «виховний простір». На думку Демакової І.Д., 

виховний простір – це засвоєне середовище (природне, культурне, соціальне, інформаційне), 

пристосоване для вирішення виховних завдань. 

Суттєвим для теорії та методики виховної роботи є поняття "виховуюча ситуація". На 

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

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

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

літературі варіанти різноманітних ситуацій: ситуація авансування довіри (А.С.Макаренко); 

 вільного вибору (О.С.Богданова); 

 невимушеної примусовості (Т.Є.Конікова); 

 емоційного зараження (А.М.Лутошкін); 

 успіху (Караковський, Газман); 

 творчості (Караковський); 

 ситуація конфлікту(у багатьох педагогів). 

Вирішення проблеми адаптації дітей до соціальних умов життя сприяє педагогізація 

середовища, тобто спеціальне піклування про створення виховую чого середовища. 

Виховуючи середовище на відміну від формуючого – це сукупність оточуючих 

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

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

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

виховуючи середовище. 

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

надання педагогічної інтерпретації природним і соціальним факторам за допомогою 

різноманітних педагогічних прийомів: 

 цілеспрямоване привертання уваги дітей; 

 роз’яснення незрозумілих явищ і фактів; 



 

 етичних і естетичних оцінок ("Справжній чоловік поступив би в такій ситуації 

інакше…"); 

 організація спостереження дітьми предметів і явищ, тощо. 

По-друге, це конструювання педагогом спеціальних виховуючи ситуацій в 

природному і соціальному середовищі 

Спеціальна робота школи і кожного педагога – вихователя щодо конструювання і 

розвитку виховую чого середовища включає в себе декілька спеціальних напрямків: 

 створення в "педагогічному просторі" дитини соціокультурного середовища 

розвитку; 

 педагогічний вплив на сім’ю як фактор виховання; 

 створення і розвиток учнівського колективу як середовища само актуалізації 

дитини; 

 сприяння дитячому руху в школі і поза нею,

 допомагає у створенні і функціонуванні дитячих позитивних 

організацій і об’єднань; 

 співпраця  з багатопрофільними творчими об’єднаннями  дітей і 

дорослих клубного типу (в школі і поза школою); 

 взаємодія з неформальними об’єднаннями молоді, формування у школярів 

адекватного ставлення до позитивних і негативних об’єднань; 

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

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

Соціокультурне середовище – це сукупність взаємопов’язаних економічних, 

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

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

вища культура освіти і виховання. 

Соціокультурні умови сприяють ефективному вихованню, якщо вони включають: 

 правове, матеріальне, економічне забезпечення функціонування, розвитку і 

постійного оновлення виховних систем; 

 наявність у сфері освіти ініціативних груп, здібних до самостійних культурних 

акцій, проектів і творчої діяльності; 

 здійснення більш менш системної і концептуально вираженої політики у сфері 



 

освіти, що пропонують суспільство і держава; 

 визнання суспільством і органами управління права шкіл на автономність і 

різноманітні культурно-освітні ініціативи і забезпечення підтримки 

нововведень; 

 наявність культури управління; 

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

динаміку суспільства. 

Ключовими поняттями в характеристиці соціокультурного середовища виховання як 

фактора розвитку дитини є поняття "ніша" і "стихія". 

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

потреби. 

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



 

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) 

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. 

 



 

 

 

 

"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) 

 

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

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

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

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

цьому фізичних можливостей дітей молодшого шкільного віку, естетичну привабливість 

території і приміщення школи. Передусім слід подбати про створення на подвір’ї або 

поблизу школи сприятливого екологічного простору: дослідної ділянки, квітників, 

екологічної стежки тощо. 

Предметно-просторове середовище матеріальне, тому досвідчений педагог може 

відразу його сприйняти і оцінити. А середовище психодидактичне неможливо відразу 

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

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

«програмування успіху» тощо. 

Психодидактичне середовище має бути гуманним, комфортним для всіх дітей, 

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

панувати особлива атмосфера емоційного благополуччя усіх вихованців незалежно від рівня 

їх навчальних досягнень. 

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

особливо вдумливо і цілеспрямовано створювати педагогічно доцільне навчальне, виховне і 

розвивальне середовище. 

Таким чином, методики виховання і навчання мають передбачати цілеспрямоване 

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



 

могутнім фактором забезпечення цілісного, системного впливу на особистість дитини. У 

оптимальному середовищі мають поєднуватися найважливіші чинники, які впливають на 

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

позивного освітнього простору може бути міцним підґрунтям для активної співпраці усіх 

суб’єктів виховного процесу. 

 

 
Лекція № 3  

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. 

Література 

1. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних 
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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 людини 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 переконання, пов’язані з почуттями людини, 

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

стражданні тощо. 

Формуванню моральних цінностей сприяє: 

 розумна любов до дитини батьків, учителів, близьких;

 доброзичливе середовище, дружні стосунки;

 педагогічно доцільна організація діяльності школярів, її спрямованість на розвиток 

активності, взаємодії, взаємодопомоги, самостійності;

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

тощо;

 залучення дітей до природи.

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

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

його не вчать робити добро". 

3) Формування морального досвіду в діяльності і спілкуванні школяра (виховні 

заходи як компоненти виховної роботи). 

4) Спонукання школярів до морального самовдосконалення, що вимагає 

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

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

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

традиції, звичаї. 

4. Умови ефективності морального виховання учнів. 

Проблемі формування загальнолюдських норм моральності велику увагу приділяв 

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

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

моралі" [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 школярів – формування 

моральних почуттів. Одного лише раціонального засвоєння моральних принципів та ідеалів 

недостатньо для людини. Кожен з нас "більше 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. 

 

 

 
 

Лекція № 4 

Тема. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ, ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ 

Мета. Актуалізувати знання студентів щодо змісту виховання в початковій школі, 

розкрити сутність фізичного виховання, виховувати шанобливе ставлення до фізичної 

культури та здорового способу життя, дисциплінованість, прищеплювати прагнення до 

фізичного саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення. 

Ключові поняття: фізичне виховання, фізична культура, здоровий спосіб життя, 

фізичний саморозвиток, дисциплінованість. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Фізичне виховання і здоров’я нації. 

Компонентом усебічного розвитку особистості є фізичне виховання. 

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на 

зміцнення здоров’я та загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і 

фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та 

вмінь 

Теорія і практика фізичного виховання спираються на дані фізіології. 

Фізіологічна наука озброює теорію і методику фізичного виховання закономірностями 

розвитку організму людини, правильного врахування впливу різноманітних чинників 

на його функціональну діяльність. На основі її даних розробляють науково 

обґрунтовану систему фізичних вправ, спрямованих на розвиток рухових дій і 

формування фізичних якостей організму. 

Виховання підростаючого покоління фізично здоровим – важливе завдання 

сім’ї та школи. На жаль, нині практично здоровими є лише 27% дітей дошкільного віку, 

лише 65% дітей і 60% підлітків фізично гармонійно розвинені. У м. Києві, 

наприклад, половина учнів старших класів за станом здоров'я мають обмеження щодо 

вибору професії, а серед випускників шкіл не менше половини не придатні або частково 



 

придатні до військової служби. 

На думку професора О.Вишневського, потрібна докорінна перебудова організації 

фізичного виховання школярів. По-перше, слід кардинально змінити власні погляди на 

фізкультуру, на фізичний стан, красу людського тіла, не сприймати їх як щось 

другорядне. Учитель власним прикладом повинен демонструвати важливість 

фізкультури, здорового способу життя. По-друге, конче необхідно розвантажити 

навчальні плани і програми, значно скоротивши інформативне навчання з таким 

розрахунком, щоб загальна кількість навчальних предметів становила 7-10 у 

початкових класах і 10-12 – у старших, як це характерно для європейських шкіл.  

Робочий тиждень у такому разі не перевищуватиме 24-30 год., включаючи 

виконання домашніх завдань. Таким чином можна збільшити питому вагу уроків 

фізичної культури. По-третє, слід відмовитися від традиційних форм і режиму 

діяльності на уроці, коли діти увесь час сидять майже нерухомо, а вчитель "навіює" їм 

знання. Тут немає інтенсивної праці дитини, проте є дуже шкідливе для здоров'я сидіння 

за партою без руху. По-четверте, потрібен повний перегляд концепцій і методики 

фізкультурної роботи в школі. Вона повинна стати формою активного відпочинку і 

має працювати на здоров'я, виховання і задоволення фізіологічних потреб дитини. Важко 

не погодитись з цими думками. 

Зміст фізичного виховання школярів визначається навчальною програмою з 

предмета та програмами секцій і гуртків. Програмою передбачено: 

1) засвоєння теоретичних відомостей (знання із загальної гігієни та гігієни 

фізичних вправ, відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами). 

Теоретичний матеріал повідомляють на вступних заняттях і в системі навчально- 

тренувальної роботи на уроці у зв'язку з виконуваними вправами; 

2) гімнастичні вправи, що сприяють загальному фізичному розвиткові учнів 

(шикування і перешикування, стройові вправи, вправи, спрямовані на загальний 

розвиток дитини, на формування правильної постави, акробатичні вправи, 

танцювальні вправи, лазіння і перелізання, вправи з рівноваги, вправи в висах і 

упорах, опорні стрибки); 

3) легка атлетика (різні види бігу, стрибки в довжину і висоту, метання на відстань); 

4) рухливі ігри, розраховані на розвиток в учнів кмітливості, спритності, 



 

швидкості дій, виховання колективізму і дисциплінованості; 

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

6) лижна підготовка (оволодіння основними прийомами техніки пересування на 

лижах, розвиток рухових якостей); 

7) кросова і ковзанярська підготовка; 

8) плавання (кролем на грудях і на спині, брасом, а також пірнання і прийоми 

рятування тих, хто тоне). 

Складність реалізації програми в тому, що на одному уроці доводиться 

опановувати елементи кількох розділів. Це утруднює планування навчального 

матеріалу на семестр і на кожний урок. 

2. Зміст фізичного виховання. 

Зміст фізичного виховання на всі роки навчання учнів у школі підібрано з 

таким розрахунком, щоб забезпечити: 

1) Зміцнення здоров'я і загартування організму школярів, сприяння їх фізичному 

розвитку та підвищенню працездатності. Становлення і розвиток основних функцій 

організму, що відбувається в шкільні роки, потребує використання всіх чинників, які 

позитивно впливають на цей процес. Піклування про здоров'я школярів – головне 

завдання кожного вчителя на кожному навчальному занятті. 

2) Формування та вдосконалення рухових навичок і вмінь та повідомлення 

пов'язаних з ними знань. 

Мета фізичного виховання – формування життєво важливих навичок і вмінь у 

природних видах рухів: бігу, стрибках, ходіння на лижах, плаванні. Для цього потрібні 

знання про способи і правила виконання рухових дій, які учні здобувають під час 

пояснень і демонстрування. 

3) Розвиток основних рухових якостей. Для виконання багатьох дій людині 

необхідні певні якості, зокрема сила – здатність долати зовнішній опір або протидіяти 

йому за рахунок мускульних зусиль; швидкість – здатність виконувати рухи за 

мінімальний період часу; витривалість – здатність виконувати певну роботу тривалий 

час; гнучкість – здатність виконувати рухи з великою амплітудою; спритність – 

здатність швидко засвоювати нові рухи й успішно діяти в умовах, що змінюються. Ці 

рухові якості розвиваються й виявляються в тісному взаємозв'язку. 



 

4) Формування звички та стійкого інтересу до систематичних занять фізичними 

вправами. Позитивний вплив фізичних вправ можливий лише за умови їх 

систематичного виконання, що переростає у звичку і потребу. Для виховання такої 

потреби, необхідно пробудити в дитини інтерес до вправ, підбирати цікаві вправи, 

вчасно заохотити учня до їх виконання. Змістовне дозвілля сприяє активному 

відпочинку і духовному вдосконаленню школярів. 

Важливим у формуванні звички до занять фізичними вправами є правильний 

режим дня і тижня, здорове харчування, достатній за часом сон. Неприпустиме 

вживання алкоголю, нікотину, наркотиків; 

5) Виховання гігієнічних навичок, повідомлення знань про фізичні вправи та 

загартування. Гігієнічну освіту учні здобувають під час вивчення різних предметів, 

зокрема біології. Вони дізнаються про режим дня, гігієну харчування, сну та ін. У 

процесі занять фізичними вправами засвоюють правила їх застосування, дізнаються про 

вплив вправ на організм, про гігієнічні вимоги до загартування. Водночас учні 

оволодівають прийомами самоконтролю за своєю працездатністю, втомлюваністю, 

пульсом, загальним самопочуттям. 

У фізичному вихованні використовують фізичні вправи, природні та гігієнічні 

чинники. 

3. Засоби фізичного виховання. 

Фізичні вправи. Під ними розуміють рухові дії, спеціально організовані й 

свідомо виконувані відповідно до закономірностей і завдань фізичного виховання. До 

фізичних вправ належать гімнастика, ігри, туризм, спорт. 

Гімнастика. Спеціальний вид фізичного вдосконалення, що охоплює 

найрізноманітніші вправи: стройові та порядкові (навчання раціональних способів 

шикувань, перешикувань та пересувань з метою виховання навичок колективних дій); 

загальнорозвиваючі (передбачають розвиток як окремих частин тіла, так і всього 

організму); вільні вправи (удосконалення координації рухів, вироблення чуття ритму, 

краси рухів); прикладні як засіб всебічного розвитку особистості (біг, стрибки, метання 

та ін.); гімнастичні – вправи на різних спеціальних снарядах (акробатичні, що 

розвивають силу, спритність, уміння орієнтуватися в просторі; вправи художньої 

гімнастики як засіб фізичного та естетичного виховання). 



 

Ігри. Задовольняючи природний потяг дітей і підлітків до рухової активності, 

ігри збуджують колективні переживання, дають радість від спільних зусиль, сприяють 

зміцненню товариськості й дружби. У початкових класах проводять переважно 

рухливі ігри, в середніх і старших – спортивні. 

Туризм.    Охоплює    прогулянки,     екскурсії,   походи   і    мандрівки,    які 

організовують  для  ознайомлення  учнів  з  рідним  краєм,  природою,  історичними та 

культурними пам'ятками. У таких заходах учні фізично загартовуються, вчаться бути 

витривалішими, набувають прикладних навичок орієнтування і руху в ускладненій 

обстановці, досвіду колективного життя і діяльності, на практиці засвоюють норми 

відповідального ставлення до природи. 

Спорт. На відміну від фізичної культури, спорт завжди пов'язаний з досягненням 

максимальних результатів в окремих видах фізичних вправ. Для виявлення спортивно- 

технічних результатів проводять змагання. В гострій спортивній боротьбі учні долають 

значні фізичні та нервові навантаження, виявляють і розвивають рухові й морально- 

вольові якості. 

Природні чинники. Серед засобів фізичного виховання важлива роль належить 

природним чинникам (сонце, повітря, вода). Діючи спільно з фі-зичними вправами, 

вони посилюють їх оздоровчий вплив на учнів. 

Гігієнічні чинники. Охоплюють гігієнічне забезпечення фізкультурних занять, 

раціональний режим навчальної праці, відпочинку, харчування, сну та ін. Для 

результативних занять фізкультурою певним гігієнічним вимогам мають відповідати 

спортивні зали, рекреаційні приміщення, спортивне та інше обладнання. Гігієнічними 

нормами регламентований і режим дня школяра, який диференціюється залежно від 

стану здоров'я, рівня працездатності, конкретних умов життя та індивідуальних 

особливостей учнів. Проте загальними і єдиними для всіх учнів мають бути ранкова 

гімнастика, туалет, навчальні заняття в школі, обід, післяобідній відпочинок, 

виконання домашніх завдань, перебування на свіжому повітрі, спорт, заняття за 

інтересами, вечеря, вечірня прогулянка, підготовка до сну. 

На заняттях фізичною культурою застосовують такі способи виконання вправ: 

фронтальний – одночасне виконання вправ усіма учнями. Його використовують під час 

навчання шикувань і перешикувань, загальнорозвивальних вправ без предметів і з 



 

предметами, ходьби, бігу, танцювальних вправ, пересувань на лижах та ін.); потоковий 

– учні виконують вправу один за одним по черзі, тобто потоком. Потоків може бути 

кілька. Цей спосіб використовують при виконанні стрибків у довжину, висоту, вправ з 

рівноваги, акробатичних, лазіння, спусків і підйомів на лижах; змінний – учнів ділять на 

зміни, які по черзі виконують вправи. Використовують при виконанні лазіння, метань 

на  відстань,  акробатичних  вправ,  бігу  на  швидкість;  груповий  –  передбачає поділ 

учнів на класи, групи, кожна з яких виконує окрему вправу. Через визначений час 

групи міняються місцями з таким розрахунком, щоб кожна з них виконала всі вправи; 

індивідуальний – застосовують при виконанні учнями вправ на оцінку; коловий – 

невеликі групи учнів виконують певну кількість різних вправ, послідовно переходячи 

по колу від одного спеціально підготовленого місця для виконання певної вправи до 

іншого. Коловим способом виконують вправи, які учні вже добре засвоїли. 

Фізичному розвиткові школярів сприяють різноманітні форми позаурочної 

фізкультурно-спортивної діяльності. Найпоширеніші з них: 

 гімнастика перед уроками, мета якої – організація учнів на початку навчального 

дня, запобігання викривленню постави, підвищення працездатності учнів упродовж 

дня, загартування організму. Для її проведення потрібне місце. Слід також прагнути, 

щоб гімнастику робили всі учні; 

 фізкультурні хвилинки і паузи для зняття втоми. Для виконання вправ учні 

виходять із-за парт, ослаблюють комірці та ремінці. Вправи проводять в 1–8 класах  

на кожному уроці після 20–30-хвилинної роботи протягом 2,5–3 хв. Діти виконують 3– 

4 вправи з 6–8-разовим повторенням. Фізкультурні паузи практикують також у групах 

подовженого дня і вдома з учнями середніх і старших класів протягом 10-15 хв. кожні 

50-60 хв. навчальної праці. На таких «хвилинках» доцільно опрацьовувати 

домашні завдання з фізичної культури; 

 позаурочні заняття (гуртки та секції), завдання яких – створення умов  для 

прищеплення учням звички до систематичних занять, сприяння запровадженню 

фізичної культури в побут. На позаурочних заняттях закріплюються й 

удосконалюються здобуті на уроках знання, практичні вміння та навички. Характерною 

рисою позаурочних форм занять є їх добровільність; 

 година здоров'я, яку в багатьох школах проводять щодня після 2-го або 3-го уроку 



 

і яка триває 45 хв. Час для неї вивільняють за рахунок великої перерви та скорочення 

всіх уроків на 5 хв. Вправи виконують переважно на свіжому повітрі (учні 

займаються в спортивній формі). Вчителі можуть виконувати вправи разом з 

учнями або окремою групою; 

 масові змагання, спортивні свята передбачають чітку організацію, дотримання 

певних ритуалів. Усе це забезпечує комплексне розв'язання завдань виховання школярів: 

фізичного, морального, естетичного та ін. 

У сучасної молоді набули популярності різні системи єдиноборств, як українські, 

коріння яких сягає козацької доби, так і східні. Вони сприяють загартуванню юнаків, 

виховують спритність, витривалість. 

Щоб привернути увагу до проблем фізичного виховання, в Україні 

розроблено комплексну програму "Фізичне виховання – здоров'я нації", в якій визначено 

пріоритетні напрями державної політики на 1999—2005 роки. Згідно з нею, фізичне 

виховання в навчально-виховній сфері як складова частина загальної системи освіти 

має закласти підвалини забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров'я, 

комплексного підходу до формування розумової та психологічної підготовки до 

активного життя й професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, 

пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і 

форм фізичного вдосконалення безперервності цього процесу. 

Народна педагогіка про зміст виховання: 

Пращ — душа всього життя. 

Розум — найбільше багатство. 

Мораль чиста — краще всякого намиста. 

За рідний край — хоч помирай. 

Як будеш рідної землі триматися, то будеш від неї сили набиратися. 

Нема щастя без здоров'я. 

Хата хоч і бідненька, але чиста й чепурненька, тому й гарна та веселенька. 

У здоровому тілі — здоровий дух. 

Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє. 

Щоб працювати, треба силу мати. 

Від здорового коріння — здорове пагіння. 



 

Коли немає сили, то й світ не милий. 

Здоровому — все здорово. 

Як дитина бігає і грається, то її здоров'я усміхається. 
 
 

Лекція №5 

Тема. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Мета: ознайомити студентів з основними складовими педагогічної діагностики в 

початковій школі; виховувати дисциплінованість, послідовність, інтерес до дисциплін; 

розвивати педагогічний кругозір, організаційні уміння. 

Ключові поняття: педагогічна діагностика, психодіагностика, індивідуальні 

особливості молодшого школяра, норми і правила поведінки, психічні процеси, 

психологічне самопочуття. 

План 

1. Загальна характеристика педагогічної діагностики в початковій школі. 

2. Вимоги до діагностичної діяльності класного керівника. 

3. Завдання педагогічної діагностики в школі. 

4. Види, типи і методи педагогічної діагностики вчителя. 
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Зміст лекції 

1. Загальна характеристика педагогічної діагностики в початковій школі. 

Важливе місце в діяльності вчителя початкових класів посідає педагогічна 



 

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

педагогічної діагностики стоїть насамперед окрема дитина – рівень її розвитку, 

труднощі, прогноз та корекційно-методичні заходи. Здійснюючи педагогічне 

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

потенційні можливості, рівень розвитку, потреби та життєві орієнтації. У результаті 

він отримує знання, підпорядковане за своєю суттю цілям створення можливостей та 

умов для оптимального розвитку дитини. 

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

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

спеціальній діагностиці, за відсутності профілактики вже на початку навчання 

породжують проблеми. 

Педагогічне діагностування розпочинають ще до приходу дитини в перший клас. 

Вчитель зустрічається з майбутніми першокласниками та їхніми батьками. Під час 

таких зустрічей за згодою батьків проводиться діагностування, яке дає можливість 

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

навчання. 

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

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

можливість винести обґрунтоване первинне судження про ступінь психологічної 

готовності даної дитини до шкільного навчання. 

Послідовність проведення окремих тестів трактується "тактичними" 

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

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

не дасть змоги їй повною мірою розкрити свої здібності. 

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

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

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

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

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

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

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



 

відповідного режиму життя дитини. Загальні для всіх дітей рекомендації зводяться 

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

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

відповідальності за виконання доручень, вчити елементарних навичок спілкування з 



однолітками. Варто зацікавити дітей завданнями, які сприя-ють розвиткові кін 

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

Педагогічна діагностика дітей, які починають навчатися, полягає в отриманні 

конкретних даних, що дозволяють враховувати особливості розвитку дитини під час 

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

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

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

потрібні докладні знання про стан психічних процесів та особистісних властивостей 

дитини, якісні особливості її працездатності, притаманні їй риси характеру тощо. 

Особливу цінність для педагогічного діагностування має інформація батьків 

маленьких школярів. Для батьків готують відповідні анкети, проводяться 

індивідуальні бесіди. Багато з діагностичних завдань учитель вирішує шляхом 

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

діагностичні інтерв’ю з дитиною. 

2. Вимоги до діагностичної діяльності класного керівника. 

1. Діагностика має бути націлена на виявлення особливостей процесу психічного 

розвитку кожного учня. 

2. Оцінка результатів діагностики має проводитися не шляхом порівняння 

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

результатами попередніх діагностичних перевірок того ж учня з метою вияву 

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

самовихованні; 

3. Дослідження процесу психічного розвитку слід здійснювати протягом усіх 

років навчання. 

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

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

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

самостійно). 

5. Рівень розвитку школяра має бути описаний як змістова характеристика 
 

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

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

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

з конкретних умов школи, класу, ситуації. 

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

педагогічний оптимізм. 

8. Психологічне вивчення особистості школярів та шкільних колективів має бути 

всебічним, охоплювати всі сфери психічного розвитку учня та динаміку розвитку 

колективу. 

9. Вивчення індивідуальних рис особистості має здійснюватися з урахуванням 

вікових особливостей, зокрема, в експериментальні завдання мають бути включені 

вимоги до учнів кожної вікової групи в доступній формі. 

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

природних умовах навчально-виховного процесу. 

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

проводитися систематично шляхом проведення діагностики у заплановані терміни з 

кожного параметра психічного розвитку школяра. 

3. Завдання педагогічної діагностики в школі. 

Завдання педагогічної діагностики в школі для: 

 адміністрації: визначити виховний потенціал педагогічного колективу; 

 для заступника директора школи з виховної роботи: виявити позитивні та 

негативні впливи в мікрорайоні школи; 

 для класного керівника: 

 встановити реальні умови формування особистості і колективу в школі для різних 

категорій школярів: обдарованих, невстигаючих, педагогічно занедбаних; 

 сприяти розвитку самосвідомості та особистої відповідальності вихователів і 

вихованців; 

 забезпечити індивідуалізацію та диференціацію у вихованні кожної дитини; 

 виявити відносний рівень розвитку учнів та учнівських колективів; 

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

дітей певного класу; 

 для класного керівника та практичного психолога: врахування рівня розвитку її 

нахилів, обдарованості, творчості; 

 для практичного психолога: 

 аналізувати зміни рівня розвитку учнів під впливом виховних заходів; 

 визначити потенційні можливості психічного розвитку школярів. 

4. Види, типи і методи педагогічної діагностики вчителя. 

Види діагностичної діяльності класного керівника: 

 порівняння (ступінь зрушення або змін); 

 аналіз (вияв причин змін, що відбулися); 

 прогнозування (екстраполювання даних, отриманих у результаті зіставлень і аналізу 

поведінки учнів в інших ситуаціях); 

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

 доведення до відома учнів результатів діагностичної діяльності; 

 вимірювання (ступінь вираженості певної властивості предмета). 

Типи діагностики в діяльності класного керівника 

Початкова – пов'язана з плануванням та керівництвом класними колективами 

вперше: 

 класний керівник не знайомий з учнями; 

 колектив сформований вперше, класний керівник не знайомий з учнями; 

 колектив сформовано давно, але класний керівник вперше починає роботу з 

класом; 

 класний керівник і колектив класу працювали разом кілька років. 

1. Діагностика необхідна для всебічного вивчення учнів; 

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

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

доповненням до інформації, отриманої раніше. 

Поточна (коригуюча) – проводиться в процесі організації діяльності учнівських 

колективів, орієнтує педагога на зміни, які відбуваються з учнями та учнівськими 



45  

колективами. Одночасно оцінюється правильність раніше прийнятих рішень. Поточна 

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

вдосконалення педагогічної діяльності. 

Підсумковий діагноз дає можливість оцінити свою діяльність та накреслити 

перспективи виховної роботи. 

Методи педагогічної діагностики класного керівника: 

 Неекспериментальні методи (спостереження, анкетування, бесіда, аналіз продуктів 

діяльності); 

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

 експериментальні методи (природний, моделюючий, лабораторний експеримент); 

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

За характером участі школярів у їх проведенні: 

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

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

методи). 

За місцем проведення: 

 шкільні (класні та позакласні); 

 лабораторні. 

За характером проведення: 

 одномоментні (анкетування); 

 довготривалі (цілеспрямоване спостереження; біографічний метод). 
 

1. Розподіліть між членами сім'ї постійні домашні обов'язки. За потреби уточніть 

обов'язки, внесіть зміни в розподіл. 

2. Всією сім'єю обговоріть витрати на кожного протягом останнього часу. 

Сплануйте витрати на найближчий час (тиждень, місяць, перспективу). 

3. Придивіться, як Ваша дитина спілкується з ровесниками: як звертається до 

них, вирішує конфліктні ситуації, чи намагається прийти на допомогу, чи прагне до 

лідерства та ін. Які дії Вашої дитини радують Вас, які засмучують. Продумайте свої дії. 

Ці завдання стимулюють спілкування і спільну діяльність батьків і дітей, сприяють 
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встановленню між ними дружніх, довірливих стосунків, що позитивно позначається 

на розвитку й вихованні дітей. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників співпадають з 

вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання. Специфіка викладання 

дисципліни для студентів-заочників полягає в більш методичній спрямованості 

аудиторних занять. Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та під- готовці до складання іспиту. Викладач пояснює 

студентам-заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню 

контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою літературою. 

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає 

термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни. 

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, їх 

поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій. 

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має велике 

значення: 

- по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з методичною 

літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної 

проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та узагальнювати конкретний 

матеріал та робити правильні висновки; 

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно викладати свої 

думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо застосовувати надбанні знання 

та пов’язувати їх з практикою; 

- по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики викладання 

хорових дисциплін. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення 

пред'являються наступні вимоги: 

1. Наявність титульного листа (Рис. 1). 

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок. 

3. Список літератури, складений за алфавітом. 

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу 

контрольної роботи. 
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Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А- 

4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи 

повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з 

другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. Приблизний обсяг контрольної 

роботи – 8-10 стандартних сторінок. 

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без перекреслень, 

уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються. 

Контрольна робота може бути виконана і у зошиті об’ємом 18 сторінок. 
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КР № 1 

Варіант 1 

1. У чому полягає суть виховання ? (з наведених відповідей оберіть правильну ): 

а) Виховання – це озброєння учнів достатньою сумою знань . 

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

певними якостями. 

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

г) Правильної відповіді немає. 

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

самовихованням і перевихованням? 

3. Розкрийте зміст рушійних сил виховного процесу? 

4. Охарактеризуйте специфічні особливості процесу виховання? 

Варіант 2. 

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

виберіть правильну): 

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

досконалості. 

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

потребами. 

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

протиріччя між рівнем конкретних знань якими володіє людина і манерами 

запровадження їх у життя. 

г) Рушійною силою процесу виховання є результат протиріччя між життєвими 

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

певних якостей з другого боку. 

2. Що ви розумієте під самовихованням? 

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

4. Охарактеризуйте критерії та методи оцінювання вихованості молодшого школяра. 

Варіант 3. 

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

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

спонукання його до активних дій; 

б) перевиховання передбачає цілеспрямований вплив вихователя на перебудову 

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

ускладнюють процес формування особистості; 

в) під перевихованням варто розуміти різне гальмування особистості поведінки 

виховання; 

г) перевиховання спрямоване на навіювання вихованцеві і правильного ставлення до 

себе, до своїх дій з метою відмови від них. 

д) правильної відповіді немає. 

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

компонентами. 

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

виховання установленні вас як особистості. 

4. Розкрийте сутність концепції національного виховання. 
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КР №2. 

Варіант 1. 

1. Розкрийте сутність закономірностей процесу виховання. 

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

види діяльності як ви розумієте це? 

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

приклади). 

4. Які принципи розглядає концепція національного виховання. 

Варіант 2. 

1. Розкрийте сутність принципів процесу виховання. 

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

суспільними потребами й умовами виховання. Як ви розумієте? 

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

а) врахування вікових й індивідуальних особливостей вихованців; 

б) виховання в колективній діяльності; 

в) доступність виховних впливів; 

г) Дотримання потреб у спілкуванні. 

4. Охарактеризуйте основні закономірності виховного процесу. 

Варіант 3. 

1. Розкрийте сутність взаємодії закономірностей й принципів процесу виховання. 

2. Важливою закономірністю виховного процесу є органічна залежність від виховного 

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

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

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

а) єдність і взаємообумовленість біологічних і соціальних чинників; 

б) провідна роль діяльності у вихованні; 

в) формування переконань; 

г) визначальна роль сім’ї у вихованні; 

д) пріоритет загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей; 

є) оволодіння знаннями норм і правил поведінки. 

4. Охарактеризуйте основні принципи виховного процесу. 
 

КР №3 

Варіант 1. 

1. У чому ви вбачаєте взаємозв’язок між поняттями “Моральне виховання”, “Етика ”, 

“Мораль”? 

2. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

3. Які завдання характерні для трудового виховання? 

а) формування навичок моральної поведінки, психологічна підготовка і практична 

підготовка до праці; 

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

практична підготовка до праці; 

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

всіх видів сучасного виробництва; 
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г) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, 

виховання моральних почуттів. 

4. Розкрийте сутність процесу естетичного виховання учнів. 

Варіант 2. 

1. Зробіть порівняльний аналіз понять “Розумове виховання”, “Розумовий розвиток”, 

“Інтелектуальний розвиток”. 

2. Опишіть систему трудового виховання в загальноосвітній школі. 

3. Які завдання характерні для естетичного виховання? 

а) формування естетичних станів, розвиток пізнавальних здібностей; 

б) формування навичок естетичної поведінки, формування естетичних понять, 

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

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

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

виховання емоцій; 

4. Розкрийте сутність процесу трудового виховання. 

Варіант 3. 

1. Розмежуйте сутність  понять “Естетична освіта”, “Естетична культура”, “Естетичні 

почуття ”, “Естетична діяльність”. 

2. Визначити систему фізичного виховання у школі вашої мрії. 

3. Які завдання характерні для морального виховання? 

а) формування естетичних смаків, тренування і загартування організму; 

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

свідомості; 

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

вироблення навичок моральної поведінки; 

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

етичних почуттів. 

4. Розкрийте сутність розумового виховання. 
 

КР №4 

Варіант 1. 

1. Що ви розумієте під засобами виховання? 

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

Змагання, привчання, заохочення, покарання, приклад. 

3. Проаналізуйте взаємообумовленість різних форм виховання, 

4. Розкрийте класифікацію методів виховання і охарактеризуйте її. 

Варіант 2. 

1. Що ви розумієте під формою виховання? 

2. До якої групи належить методи формування поведінки учнів? 

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

б) змагання, бесіда, лекція, дискусія громадська думка; 

в) громадська думка, вимога, привчання, вправи, доручення, створення виховуючи 

ситуації; 

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

д) бесіда, лекція, приклад, дискусії; 

3. Проаналізуйте взаємообгрунтовленість різних засобів виховання. 
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4. Розкрийте і охарактеризуйте класифікацію форм виховання. 

Варіант 3. 

1. Що ви розумієте під методами виховання? 

2. Розкрийте місце і роль прикладу у процесі виховання. 

3. Які методи належать до групи методів формування свідомості? 

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

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

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

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

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

4. Проаналізуйте взаємообумовленість засобів, методів, форм виховання. 
 

КР №5 

Варіант 1. 

1. Сутність позакласної роботи з молодими школярами. 

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

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

роботи. 

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

Варіант 2. 

1. Сутність позашкільної роботи. 

2. Розкрийте сутність основних функцій сім’ї. 

3. Форми позакласної та позашкільної роботи, їх взаємодія. 

4. Сценарій дитячих заходів. 

Варіант 3. 

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

2. Форми роботи вчителя початкових класів з батьками учнів. 

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

4. Методика підготовки та проведення дитячих заходів. 
 

КР №6 

 

1. Сутність дитячого колективу. 

 
Варіант 1. 

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

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

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

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

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

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

3. Зміст плану роботи вчителя початкових класів. 

4. Методика формування дитячого колективу. 

Варіант 2. 

1. Особливості дитячого колективу. 

2. Що називається дитячим колективом? 

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

б) група вихованців, які займаються однією діяльністю під керівництвом вихователя. 
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в) група дітей, в яких є певні вимоги, готовність надавати допомогу один одному, а 

наявність суспільної значимої мети та діяльності. 

г) правильної відповіді не має. 

3. Розділ плану роботи вихователя з молодими школярами. 

4. Макаренко А.С. про колектив. 

Варіант 3. 

1. Типи дитячих колективів, їх взаємодія. 

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

другій ситуації: 

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

колективу; 

б) сформувався актив; 

в) більшість членів колективу свідомо підтримує керівника колективу; 

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

д) усі питання життєдіяльності колективу розглядаються на загальних зборах. 

е) меншість підпорядковує своєму впливові більшості. 

є) вихованці спільно розв’язують питання діяльності членів колективу. 

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

4. Сухомлинський В.О. про дитячі колективи. 
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ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З КУРСУ 

Виховання – це: 
а)  спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється 

цілеспрямований вплив на особистість із метою формування певних якостей; 
б) передача знань про норми та правила поведінки людей; 
в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду народу; 
г) цілеспрямований процес формування всебічно розвинутої особистості. 

Структура процесу виховання передбачає: 
а) оволодіння знаннями нормами і правилами поведінки, формувань умінь і звичок 

поведінки; 
б) формування таких почуттів, як:співчуття, довіра симпатія, совість, чуйність та ін.; 
в) формування переконань,формування у дітей психологічного стержня, власного “Я”; 
г) набуття знань про суспільство. 

Розвиток – це: 
а) пристосування людини до оточуючого світу; 

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що відбуваються з 
організмом людини від народження і до кінця життя і характеризують рух людини від 
нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності; 

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють соціалізації; 
г) стимулювання позитивних проявів особистості. 

4. Мета виховання – це: 
а) ідеальний образ особистості, що виховується; 
б) наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості; 
в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи; 
г) Єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного впливу і взаємодії. 

Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа: 
а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина своєї країни; 
б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і здібності; 
в) виховувати учнів на засадах християнської ідеології; 
г) Формування в учнів високої екологічної культури. 

Складові частини виховання – це: 

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

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок; 
г) розвиток культури поведінки і стосунків. 

На визначення цілей виховання в суспільстві впливають: 

а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до дітей; 
б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і вихователів, 

уявлення і намагання прогресивно мислячих людей; 

в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково-технічного і 

соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку педагогічної 

теорії; 

г) спільна діяльність вихователя і вихованців. 

8. Від народження дитина отримує: 

а) потреби, інтереси, навички; 

б) задатки для розвитку певних здібностей; 
в) нічого не отримує; 

г) виховання вільної особистості. 

. У чому сутність морального виховання? 

а) цілеспрямований процес оволодіння школярами моральною культурою, яка визначає 

ставлення школярів до навколишнього світу; 
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б) сукупність дій вихователя і вихованця, що забезпечують формування готовності до 

трудової діяльності; 

в) передбачає визнання цінності дитини як особистості, її прав на свободу щастя, захист, і 

охорону життя, розвиток творчого потенціалу дитини; 

г) формування мислення та світогляду особистості. 

. Принципи гуманізації виховання передбачає: 

а) етнізацію, виховного процесу, тобто наповнення його національним змістом; 

б) формування різноманіття якостей особистості школяра, основної 

інтелектуальної,моральної,естетичної,економічної,екологічної,фізичної,куманікативної 

культури... ; 

в) визнання цінності дитини як особистості, її прав на свободу щастя, захист, і охорону 

життя, створення умов для розвитку дитини, її творчого потенціалу схильностей, 

здібностей, надання їй допомоги у життєвому самовизначенні; 

г) формування громадськості як інтегративної якості. 

11. Що є суб’єктом виховного впливу: 

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

б) соціальні норми, колектив, педагогічна діагностика, педагогічне прогнозування; 

в) організація навчально-пізнавальної діяльності, організація предметно-трудової 

діяльності, організація соціально-комунікативної діяльності; 

г) осмислення сформованої педагогічної ситуації.. 

12. Ключовими поняттями в характеристиці соціально-культурного середовища є: 

а) освіта, навчання; 
б) розум, сила; 

в) стихія, ніша; 

г) особистість, колектив. 

13. Комплекс процесів і дій спрямованих на пристосування до середовища: 

а) адаптація; 

б) звикання; 

в) засвоєння; 

г) колективізація. 

14. Уявлення, зразок досконалості, найвища ціль, що значно впливає на людей: 

а) зразок; 

б) приклад; 

в) ідеал; 

г) інтуїція. 

15. Навчання має наступні категорії: 

а) викладання і научіння; 

б) вчення і виховання; 

в) викладання і навчання; 

г) тренування і вправляння. 

16. Принципи навчання – це… 

а) педагогічні умови співпраці, співтворчості; 

б) основні положення, що визначають зміст, організаційні форми і методи навчального 
процесу відповідно до загальних цілей і закономірностями; 

в) основні положення якої-небудь теорії чи концепції; 

г) головні етапи формування вмінь та навичок. 

17. Методи навчання – це … 



4  

а) засіб керування пізнавальною активністю студентів і учнів, елемент культури і 

моральності; 

б) шляхи, способи створення сприятливих умов для організації навчального, навчально- 

виховного процесу; 

в) механізми соціалізації й освіти; 

г) шляхи спонукання учнів до поліпшення своєї поведінки. 

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

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 
б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, 

юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість; 
г) дитинство, юність, змужнілість. 

19. Як називається по іншому молодший шкільний вік? 

а) вершиною дитинства; 

б)  низиною дитинства; 

в) серединою дитинства; 

г) центр дитинства. 

20. Специфічна людська форма ставлення до оточуючого світу, зміст якої складає якісна 

його зміна: 

а) діяльність; 

б) робота; 

в) перетворення; 

г) творчість. 

21. Колективне обговорення спільного питання проблеми: 

а) діалог; 

б) дискусія; 

в) бесіда; 

г)  монолог. 

22. Система дій та вчинків людини, в якій проявляються її взаємовідносини з середовищем: 

а) вчинки; 

б) поведінка; 

в) діяльність; 

г) уміння. 

23. Усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на удосконалення своїх 
якостей: 

а) самовиховання; 
б) самоосвіта; 
в) тренінг; 
г) Я – концепція. 

24. Обов’язкове дотримання встановленого порядку, підкореного існуючим правилам: 
а) дисципліна; 
б) закон; 
в) порядність; 
г) діяльність. 

25. Організаційна форма об’єднання людей на основі певної цілеспрямованої діяльності: 
а) гурт; 
б) гра; 
в) колектив; 
г) группа. 
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26. Засіб педагогічної дії, що виражає позитивну оцінку діяльності людини: 
а) заохочення; 
б) навіювання; 
в) переконання; 
г) покарання. 

27. Що називається сім'єю? 
а) це група людей, яка складається з чоловіка та жінки; 
б) це група людей, яка складається з чоловіка та жінки, їх дітей (власних чи прийомних) та 

інших близьких родичів, що живуть разом; 
в)  це люди, які проживають разом; 
г)  люди, що кохають один одного. 

28. Свідоме чи несвідоме відтворення виховного досвіду вихователя - це … 

а) переконання; 

б) навіювання; 

в) зараження; 

г) наслідування. 

29.Задатки – це: 

а) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей; 

б) знання, уміння, навички; 

в) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на 

певному етапі життя; 

г) інтелектуальні здібності. 

30. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; 

б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення; 
г) цілі та інтереси. 

31. Індивід – це: 

а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей; 

б) кожна жива істота; 
в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку; 

г) Особистість, наділена певними якостями. 

32. Рушійними силами процесу виховання є ... 

а) внутрішні протиріччя; 
б) внутрішні і зовнішні суперечності; 

в) немає правильної відповіді; 

г) моральні якості людини. 

33. Цілеспрямований вплив на дитину і взаємодія з ним, з метою розвитку у нього розумових 

здібностей, формування світогляду - це: 

а) моральне виховання; 

б) естетичне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) духовне виховання. 

34. Науково-організований педагогічний процес, спрямований на різнобічний фізичний 

розвиток організму - це: 

а) фізичне виховання; 

б) трудове виховання; 

в) розумове виховання; 

г) економічне виховання. 
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35. Цілеспрямований вплив на особистість, з метою формування її творчо активної, 

здатної сприймати і оцінювати прекрасне в житті, природі, соціумі - це: 

а) моральне виховання; 

б) естетичне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) фізичне виховання. 

36. Педагог максимально сприяє розвитку здатності дитини усвідомлювати своє «я» в 
зв'язках з іншими людьми і світом - це: 

а) принцип орієнтації на ціннісні відносини; 
б) принцип суб'єктності; 
в) принцип прийняття дитини як даність; 
г) принцип особистісного підходу. 

37. Встановлення зв'язку між об'єктами і образами на рівні вербалізації, виведення норми 
відносини через слово - це: 

а) механізм ідентифікації; 
б) механізм драматизації; 
в) механізм сприймання; 
г) механізм соціалізації. 

38. Головним методом виховання в сім'ї є: 
а) переконання; 
б)  приклад; 
в) покарання; 
г) бесіда. 

39. Процес підготовки дітей до виконання різноманітних соціальних функцій та до корисної 
діяльності: 

а) виховання; 
б)  навчання; 
в) тренування; 
г) вправляння. 

40. Система ідей, поглядів на предмет, явище, способів їх розуміння і трактування: 
а) парадигма; 
б) концепція; 
в) ідеологія; 
г) світогляд. 

41. Форми розвитку наукових знань, що ґрунтуються на передбаченні: 
а) гіпотеза; 
б) уява; 
в) модель. 
г) методологія. 

42. Створив методику виховної роботи з дитячим колективом: 
а) А. С. Макаренко; 
б) К. Д. Ушинський; 
в) Б. Д. Грінченко; 
г) І. І. Огієнко. 

43.Що сприяє вихованню дисципліни в колективі: 
а) формування спрямованості особистості; 
б) формування ставлень; 
в) ознайомлення учнів із нормами і правилами поведінки; 
г) формування переконань. 

44. Кому належить вислів: «Зневага до виховання є загибель людей, сімей, держав і всього 
світу» 

а)  Р. Оуен; 
б)  Д. Локк; 
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в) Я.А. Коменський; 
г) К. Ушинський. 

45. Народна педагогіка – це: 
а) система поглядів народу на освіту та виховання дітей і молоді; 
б) галузь педагогічних знань і досвіду з проблем виховання і навчання особистості 

засобами релігії; 
в) сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання 

і розвитку особистості; 
г) наука, що вивчає проблеми професійного зростання особистості. 

46. Поділ цілісного життєвого циклу людини на вікові відрізки (періоди), що вимірюються 
роками – це: 

а) вікова періодизація; 
б) діяльність; 
в) характер; 
г) акселерація. 

47. Виховання буде ефективним у тому випадку, якщо викликає у дитини: 
а) задоволення абстрактної потреби в спілкуванні; 
б) позитивне відношення до того, що хочемо у нього виховати; 
в) зацікавленість в нових знаннях; 
г) формальне виконання своїх обов'язків. 

48. Гру як діяльність, де складається й удосконалюється управління поведінкою, визначив: 
а) Л.С. Виготський; 
б) К. Грос; 
в)  Д. Б. Ельконін; 
г)  О.М. Леонтьєв. 

49. Вікова криза належить до процесів: 
а) аномальних; 
б) нормативних; 
в) психологічних; 
г) алогічних. 

50. Основними ознаками колективу є ... 
а) традиції; 
б) різноманітність соціальних ролей; 
в) наявність загальної мети і спільної діяльності; 
г) спільність ціннісних орієнтацій. 
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Кредит 1. Сутність процесу виховання. Виховний простір 

Практичне заняття №1 

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

План 

1. Поняття «виховання» в історії педагогіки. Процес виховання. 

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

3. Специфіка процесу виховання. Структурні елементи процесу виховання. 

4. Рушійні сили процесу виховання. Основні етапи та управління процесом виховання. 

5. Характеристика основних принципів виховання в початковій школі. 

6. Правила поведінки школярів. 

7. Визначити різницю між процесами навчання і виховання (у вигляді таблиці). 

Рекомендована література 

 

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

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

4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

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

5. Ярощук Л.Г. Методика виховної роботи: навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 320 с. 

 

 

 

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. 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня 

План 



3 

 

1. Виховний простір та педагогізація середовища. 

2. Соціокультурне середовище виховання і сучасні реалії дитинства. 

3. Середовище як джерело виховання молодшого школяра. 

 

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. 

 

 

Практичне заняття №4 

Тема 4. Методи виховання в початковій школі 

План 

1. Поняття "методи" виховання в педагогічній науці  

2. Характеристика основних груп методів виховання в початковій  школі. 

3. Форми виховної роботи з молодшими школярами. 

 

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 2. Виховний процес в початковій школі 

Практичне заняття №5 

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

виховання в початковій школі 

План  

1. Змістова характеристика виховання в початковій школі. 

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

3. Шляхи формування моральної культури молодшого школяра. 

4. Умови ефективності морального виховання учнів. 

 

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. 
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3. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: навч.посіб. – К.: 

Знання, 2008. – 415с. 

 

 

 

Практичне заняття №6 

Тема 6. Трудове виховання молодших школярів 

План 

1. Сутність та завдання трудового виховання учнів. 

2. Види трудової діяльності і вимоги до її організації. 

3. Завдання економічного виховання молодших школярів. 

4. Професійна  орієнтація школярів. 

 

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. 

 

 

 

 

Практичне заняття №7 

Тема 7. Естетичне виховання учнів школи І ступеня 

План 

1. Основні складові естетичного виховання. 

2. Джерела естетичного виховання.  

3. Провідні форми естетичного виховання в початковій школі. 

 

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. 

 

 

 

Практичне заняття №8 

Тема 8. Фізичне виховання учнів, формування здорового способу життя 

План 

1. Фізичне виховання і здоров’я нації. 

2. Зміст фізичного виховання. 
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3. Засоби фізичного виховання.  

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. Виховна робота в школі 

Практичне заняття №9 

Тема 9. Планування виховної роботи в початковій школі 

Мета.   Озброїти   студентів   знаннями   про   планування   виховної   роботи   в   

школі;  виховувати    дисциплінованість,     відповідальність;   розвивати    логічне   

мислення,  комунікативні здібності.  

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

структура  плану виховної роботи, орієнтовне планування. 

 

План 

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

2. Види підходів до планування в сучасній школі. 

3. Орієнтовні вимоги до плану виховної роботи. 

 

  Додаткові завдання 

 1. Прокоментуйте вислови видатних представників передової думки про керівника  та 

планування діяльності:   

    а)  "Мистецтво     управління    –   це   насамперед     мистецтво    бути    чесним" 

(Т.Джефферсон).  

    б) "Якщо керівник вихований, він любить людей; якщо народ вихований, ним легко  

управляти" (Конфуцій).  

    в) "За собою слідкуй, щоб не роздратовуватись: і людьми, і кіньми треба керувати,  

владарюючи передусім собою" (В.Г. Короленко).  

   2. Під  час  навчальної  практики  в  базовій  школі  детально  ознайомтесь  з  планом  

виховної  роботи  школи  та  класу.  Яким  чином  відбувається  зв’язок  між  означеними  

правилами? Чи залишається можливість для вчителя виявити свою творчість?  

    3. Складіть орієнтовний план виховної роботи на перше півріччя в будь-якому класі  

початкової школи на вибір. 

 

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. 
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3. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: навч.посіб. – К.: 

Знання, 2008. – 415с. 

Практичне заняття №10  

Тема 10. Педагогічна діагностика в початковій школі 

Мета:  ознайомити  студентів  з  основними  складовими  педагогічної  діагностики  в  

початковій    школі;    виховувати     дисциплінованість,     послідовність,    інтерес    до  

дисциплін; розвивати педагогічний кругозір, організаційні уміння.  

Ключові     поняття:     педагогічна    діагностика,    психодіагностика,     індивідуальні  

особливості  молодшого  школяра,  норми  і  правила  поведінки,  психічні  процеси,  

психологічне самопочуття. 

 

План 

    1. Загальна характеристика педагогічної діагностики в початковій школі.  

    2. Вимоги до діагностичної діяльності класного керівника.  

    3. Завдання педагогічної діагностики в школі.  

    4. Види, типи і методи педагогічної діагностики вчителя.  

 

                 Додаткові завдання  

 

 1. Проаналізуйте   і   детально   вивчіть   матеріали   щодо   діагностики   сім ’ї   (за  

посібником     Баркан   А. И.   "Практическая     психология    для   родителей    или   Как  

научиться понимать своего ребёнка". – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001 – 432с.).  

2. Доберіть тестові завдання щодо вивчення особистості молодших школярів.  

 

Рекомендована література 

1. Коробко  С.Л.,  Коробко  О.І.  робота  психолога  з  молодшими  шко-лярами:   

Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.  

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

– К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

3. Соловей  М.І.,  Спіцин  Є.С.,  Кудіна  В.В.  професійно-педагогічна  підготовка  

майбутнього      вчителя    в   кредитно-модульній      системі    організації    навчання:  

Навчальний посібник. – К.: Ленвід, 2008. – 377 с.  

4. Практична  педагогіка  виховання:  посібник  з  теорії  та  методики  виховання  /  Упоряд. 

Г.І. Іванюк; За ред. М.Ю. Красовицького. – К. – Івано-Франк.: Лай, 2000. – 217 с. 
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з 

навчального предмета 

Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення студентами 

навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості 

молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, 

контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача. 

Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація набутих знань, їхнє застосування за вирішення практичних завдань та 

виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна 

робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки 

товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її 

виконання. Організація самостійної роботи студентів з навчального предмета має 

здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема таких: - обґрунтування 

необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення 

та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів.; - відкритість та загальна 

оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст завдання, мати можливість 

порівняти виконані завдання в одній та в різних групах, проаналізувати правильність та 

корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок (адекватність 

оцінювання); - надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (у 

якій послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання). За окремими 

завданнями студенти мають отримати пам’ятки;- надання можливості студентам 

виконувати творчі роботи, які відповідають умовно-професійному рівню засвоєння 

знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань. Здійснення індивідуального 

підходу за виконання самостійної роботи. Індивідуальні завдання можуть виконувати 

за бажанням усі студенти або окремі з них (які творчо обдаровані, вимогливі, мають 

великий досвід практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). 

Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в 

нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку. Нормування 

завдань   для   самостійної   роботи,   яке   базується   на   визначенні   витрат   часу   та 

трудомісткості  різних  їхніх  типів.  Це  забезпечує  оптимальний  порядок навчально- 
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пізнавальної діяльності студентів – від простих до складних форм роботи. Можливість 

ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що потребує 

стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення комплексу 

професійноорієнтованих завдань. Для цього ми пропонуємо такі типи завдань, які 

передбачають отримання матеріалізованого результату (продукту). Під час їхнього 

виконання формуються також особистісні риси студента. Підтримання постійного 

зворотного зв’язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є 

фактором ефективності навчального середовища. Отже, самостійна робота студентів 

потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, 

типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних 

труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню 

якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому залежить від бажання, 

прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від наявності позитивних 

мотивів. Велике значення під час самостійноїроботи студента мають його 

спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який 

будуть нашаровуватися нові знання. Для реалізації самостійної роботи в процесі 

вивчення навчального предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів 

відповідних рівнів складності. У цілому, завдання для самостійної роботи студентів 

мають відповідати таким вимогам (за В. А. Козаковим):  

1. Професійна результативність 

— формулювання завдання, яке має гарантувати формування хоча б одного 

професійного вміння в термінах та поняттях майбутньої спеціальності студента.  

— 2. Продуктивність — передбачає отримання квазіпрофесійного продукту 

навчальної самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення цього 

завдання.  

— 3. Конструктивність — наявність визначеної структури завдання- задачі (мета, 

вихідні дані, умови, що їх зв’язують).  

— 4. Когнітивність — перевага розумових дій над психомоторикою в процесі 

вирішення завдання.  

— 5. Самостійність — переважна кількість дій студента має бути самостійною, що забезпечується 

переліком вихідних даних, умовами задачі та необхідністю отримання різноманітних квазіпрофесійних 
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продуктів. Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати студента до того, щоб він 

сам приймав рішення, порівнював умови, здійснював необхідний інформаційний пошук 

тощо.   

— Розроблення  завдань  для  СРС  різних  рівнів  є  основною  умовою належного 

планування та організації самостійного навчання. Результати дослідження ефективності 

самостійної роботи студентів у навчальному процесі дають змогу висловити такі 

припущення:  

— 1. Основним джерелом теоретичної інформації для студента є конспект лекцій. Це 

означає, що повнота й адекватність сприйняття цієї інформації студентами залежать 

від рівня організації лекційних занять та їхньогоінформаційно-методичного 

забезпечення. Вирішальну роль при цьому також відіграє вміння студента працювати 

на лекції та вести конспект.  

— 2. Зменшується тривалість роботи студента в бібліотеці з навчальною 

літературою, що часто пояснюється збільшенням навантаження в аудиторний час, 

зростанням кількості завдань та необхідністю одночасно вчитися і працювати. Це 

вимагає від викладача розробки методичних рекомендацій щодо роботи з літературою 

та чіткого обґрунтування доцільності такої роботи. 

—  3. Зменшуються затрати часу на виконання традиційних видів завдань щодо 

опрацювання теоретичної інформації (аналізу, порівнянь, відповідей на запитання, 

пояснень тощо). У той же час збільшується питома вага затрат часу та, відповідно, 

продуктивності завдань, які забезпечують алгоритмічно- дійовий і творчий рівні 

засвоєння знань (зокрема завдань на вміння розв’язувати задачі, ситуації, випадки, 

виявляти позитивні та негативні сторони, випробувати, пропонувати, створювати 

нове). Це також свідчить про прагнення студентів до самореалізації та професійної 

рефлексії в процесі навчання, що, з іншого боку, вимагає від викладача дотримання 

системи вимог за організації самостійної роботи студентів.  

— 4. Найбільшу увагу порівняно з іншими видами завдань у процесі виконання 

самостійної роботи студенти приділяють навчальному проектуванню. Над виконанням 

цього завдання студенти працювали близько половини часу, відведеного на самостійну 

роботу в цілому з предмета. На етапі проектування не лише використовується 

теоретична інформація, отримана студентами з літератури й на лекціях, а й 
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проводяться консультації, співбесіди з викладачами та студентами, друзями і 

знайомими для оптимізації творчого й наукового пошуку.  

 Розроблені проекти студенти не тільки представляють і захищають у своїх 

навчальних групах, але й прагнуть апробувати їх у реальних умовах практичної 

діяльності. Студенти виконують завдання, моделюючи задачі, наводять приклади 

економічних ситуацій і випадків та розробляють   алгоритм   розв’язання   проблеми   

тощо.   Це   такожсприяє активізації навчально-пізнавальної  діяльності  студентів  та  

підвищенню  ефективності навчання. 

Наведені факти свідчать про значне зростання мотивації студентів, ефективність 

їхньої навчально-пізнавальної діяльності за застосування квазіпрофесійних та 

професійних завдань у навчальному процесі. Це також підтверджується можливістю 

диверсифікації застосування методу проектів у сучасних умовах професійної 

підготовки майбутніх фахівців. Ураховуючи цілі навчального предмета (теми), 

конкретизуйте вимоги до знань, умінь і навичок, які потрібно сформувати в студентів 

в процесі реалізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до 

вимог організації СРС розробіть систему завдань різних рівнів складності згідно з 

наперед визначеними рівнями засвоєння знань. Складаючи систему завдань для СРС, 

ураховуйте необхідність актуалізації мотивів навчальної діяльності студентів та 

трансформації характеру цих мотивів від пізнавального й наукового до професійного. 

Проаналізуйте можливості виконання завдань в аудиторний та позааудиторний час, 

прогнозуючи та обґрунтовуючи терміни їхнього опрацювання студентами. Надайте 

студентам конкретні ситуації, у яких вимагалося вирішення завдань, запропонованих 

для самостійного опрацювання. Контекстний характер такого підходу дає змогу 

використати морфологічний аналіз проблеми та знайти нетипові рішення. 

Запропонуйте студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних завдань, що 

дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання студентів. Забезпечте 

виконання СРС відповідним збірником інформаційно- методичних матеріалів 

(література, методичні рекомендації, практикуми, конспекти, сітковий план тощо). 

Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у них конкуренцію та 

спонукають виконати свою роботу краще від інших.Самостійна робота — це форма 

організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний 



6  

та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти формуванню самостійності як 

особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає в 

уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без 

допомоги й контролю викладача. Для самостійної роботи з «Видавничої справи» 

пропонуються завдання, покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати базові 

знання, отримані під час лекційних (пропонуються теми концептуального характеру) та 

практичних занять. Для контролю знань студентів використовуються: а) усні відповіді 

на   теоретичні  питання;  б)  письмові  роботи;  в)  вправи   на  виконання  коректури. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до підсумкової 

контрольної роботи. Матеріали самостійних завдань подавати на перевірку викладачу в 

окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах відповідно до характеру 

завдань). На титульній сторінці вказувати тему завдання, виконавця. Завдання, в яких 

треба навести приклади з газетних чи журнальних публікацій, виконувати таким чином: 

відксерокопійований матеріал наклеїти на аркуш формату А-4 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників співпадають з 

вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання. Специфіка викладання 

дисципліни для студентів-заочників полягає в більш методичній спрямованості 

аудиторних занять. Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та підготовці до складання іспиту. Викладач пояснює 

студентам-заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню 

контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою літературою. 

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає 

термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни. 

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, їх 

поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій. 

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має велике 

значення: 

- по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з методичною 

літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної 

проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та узагальнювати конкретний 

матеріал та робити правильні висновки; 

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно викладати свої 

думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо застосовувати надбанні знання 

та пов’язувати їх з практикою; 

- по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики викладання 

хорових дисциплін. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення 

пред'являються наступні вимоги: 

1. Наявність титульного листа (Рис. 1). 

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок. 

3. Список літератури, складений за алфавітом. 

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу 

контрольної роботи. 
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Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А- 

4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи 

повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з 

другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. Приблизний обсяг контрольної 

роботи – 8-10 стандартних сторінок. 

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без перекреслень, 

уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються. 

Контрольна робота може бути виконана і у зошиті об’ємом 18 сторінок. 
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КР № 1 

Варіант 1 

1. У чому полягає суть виховання ? (з наведених відповідей оберіть правильну ): 

а) Виховання – це озброєння учнів достатньою сумою знань . 

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

певними якостями. 

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

г) Правильної відповіді немає. 

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

самовихованням і перевихованням? 

3. Розкрийте зміст рушійних сил виховного процесу? 

4. Охарактеризуйте специфічні особливості процесу виховання? 

Варіант 2. 

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

виберіть правильну): 

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

досконалості. 

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

потребами. 

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

протиріччя між рівнем конкретних знань якими володіє людина і манерами 

запровадження їх у життя. 

г) Рушійною силою процесу виховання є результат протиріччя між життєвими 

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

певних якостей з другого боку. 

2. Що ви розумієте під самовихованням? 

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

4. Охарактеризуйте критерії та методи оцінювання вихованості молодшого школяра. 

Варіант 3. 

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

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

спонукання його до активних дій; 

б) перевиховання передбачає цілеспрямований вплив вихователя на перебудову 

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

ускладнюють процес формування особистості; 

в) під перевихованням варто розуміти різне гальмування особистості поведінки 

виховання; 

г) перевиховання спрямоване на навіювання вихованцеві і правильного ставлення до 

себе, до своїх дій з метою відмови від них. 

д) правильної відповіді немає. 

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

компонентами. 

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

виховання установленні вас як особистості. 
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4. Розкрийте сутність концепції національного виховання. 
 

КР №2. 

Варіант 1. 

1. Розкрийте сутність закономірностей процесу виховання. 

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

види діяльності як ви розумієте це? 

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

приклади). 

4. Які принципи розглядає концепція національного виховання. 

Варіант 2. 

1. Розкрийте сутність принципів процесу виховання. 

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

суспільними потребами й умовами виховання. Як ви розумієте? 

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

а) врахування вікових й індивідуальних особливостей вихованців; 

б) виховання в колективній діяльності; 

в) доступність виховних впливів; 

г) Дотримання потреб у спілкуванні. 

4. Охарактеризуйте основні закономірності виховного процесу. 

Варіант 3. 

1. Розкрийте сутність взаємодії закономірностей й принципів процесу виховання. 

2. Важливою закономірністю виховного процесу є органічна залежність від виховного 

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

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

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

а) єдність і взаємообумовленість біологічних і соціальних чинників; 

б) провідна роль діяльності у вихованні; 

в) формування переконань; 

г) визначальна роль сім’ї у вихованні; 

д) пріоритет загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей; 

є) оволодіння знаннями норм і правил поведінки. 

4. Охарактеризуйте основні принципи виховного процесу. 
 

КР №3 

Варіант 1. 

1. У чому ви вбачаєте взаємозв’язок між поняттями “Моральне виховання”, “Етика ”, 

“Мораль”? 

2. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

3. Які завдання характерні для трудового виховання? 

а) формування навичок моральної поведінки, психологічна підготовка і практична 

підготовка до праці; 

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

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

всіх видів сучасного виробництва; 

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

виховання моральних почуттів. 

4. Розкрийте сутність процесу естетичного виховання учнів. 

Варіант 2. 

1. Зробіть порівняльний аналіз понять “Розумове виховання”, “Розумовий розвиток”, 

“Інтелектуальний розвиток”. 

2. Опишіть систему трудового виховання в загальноосвітній школі. 

3. Які завдання характерні для естетичного виховання? 

а) формування естетичних станів, розвиток пізнавальних здібностей; 

б) формування навичок естетичної поведінки, формування естетичних понять, 

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

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

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

виховання емоцій; 

4. Розкрийте сутність процесу трудового виховання. 

Варіант 3. 

1. Розмежуйте сутність  понять “Естетична освіта”, “Естетична культура”, “Естетичні 

почуття ”, “Естетична діяльність”. 

2. Визначити систему фізичного виховання у школі вашої мрії. 

3. Які завдання характерні для морального виховання? 

а) формування естетичних смаків, тренування і загартування організму; 

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

свідомості; 

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

вироблення навичок моральної поведінки; 

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

етичних почуттів. 

4. Розкрийте сутність розумового виховання. 
 

КР №4 

Варіант 1. 

1. Що ви розумієте під засобами виховання? 

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

Змагання, привчання, заохочення, покарання, приклад. 

3. Проаналізуйте взаємообумовленість різних форм виховання, 

4. Розкрийте класифікацію методів виховання і охарактеризуйте її. 

Варіант 2. 

1. Що ви розумієте під формою виховання? 

2. До якої групи належить методи формування поведінки учнів? 

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

б) змагання, бесіда, лекція, дискусія громадська думка; 

в) громадська думка, вимога, привчання, вправи, доручення, створення виховуючи 

ситуації; 

г) створення виховуючи ситуації, спостереження, вправи, змагання; 
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д) бесіда, лекція, приклад, дискусії; 

3. Проаналізуйте взаємообгрунтовленість різних засобів виховання. 

4. Розкрийте і охарактеризуйте класифікацію форм виховання. 

Варіант 3. 

1. Що ви розумієте під методами виховання? 

2. Розкрийте місце і роль прикладу у процесі виховання. 

3. Які методи належать до групи методів формування свідомості? 

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

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

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

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

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

4. Проаналізуйте взаємообумовленість засобів, методів, форм виховання. 
 

КР №5 

Варіант 1. 

1. Сутність позакласної роботи з молодими школярами. 

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

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

роботи. 

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

Варіант 2. 

1. Сутність позашкільної роботи. 

2. Розкрийте сутність основних функцій сім’ї. 

3. Форми позакласної та позашкільної роботи, їх взаємодія. 

4. Сценарій дитячих заходів. 

Варіант 3. 

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

2. Форми роботи вчителя початкових класів з батьками учнів. 

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

4. Методика підготовки та проведення дитячих заходів. 
 

КР №6 

 

1. Сутність дитячого колективу. 

 
Варіант 1. 

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

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

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

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

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

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

3. Зміст плану роботи вчителя початкових класів. 

4. Методика формування дитячого колективу. 

Варіант 2. 

1. Особливості дитячого колективу. 

2. Що називається дитячим колективом? 
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а) групи дітей одного віку у якої керівник і певне завдання. 

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

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

наявність суспільної значимої мети та діяльності. 

г) правильної відповіді не має. 

3. Розділ плану роботи вихователя з молодими школярами. 

4. Макаренко А.С. про колектив. 

Варіант 3. 

1. Типи дитячих колективів, їх взаємодія. 

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

другій ситуації: 

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

колективу; 

б) сформувався актив; 

в) більшість членів колективу свідомо підтримує керівника колективу; 

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

д) усі питання життєдіяльності колективу розглядаються на загальних зборах. 

е) меншість підпорядковує своєму впливові більшості. 

є) вихованці спільно розв’язують питання діяльності членів колективу. 

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

4. Сухомлинський В.О. про дитячі колективи. 
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ГЛОСАРІЙ 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ — одна з форм зв'язку школи з батьками і пропаганди 

серед них педагогічних знань. Проводяться класні і позашкільні Б.з. На них батьків 

знайомлять з планами навчально-виховної роботи школи, класних керівників; батьки 

одержують інформацію про стан і дисципліну дітей, обговорюють проблеми допомоги 

школі в організації дозвілля дітей, їх трудового виховання тощо. 

БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ ДИТЯЧА - відсутність у дітей та підлітків постійного місця 

проживання, певних знань, сімейного чи державного піклування й систематичного 

виховного впливу внаслідок втрати батьків, залишення сім'ї, втечі з виховного закладу 

та інших причин. 

БОЙСКАУТИЗМ (від. англ. Ьоу — хлопчик і зсоиі — розвідник) — одна з форм 

організації дитячого та юнацького руху, яка, за визначенням її основоположника 

Бадеп-Пауелла, являє собою "систему виховання громадськості через гру, систему, яка 

є необхідним доповненням школі". Широке залучення пригодницьких і романтичних 

мотивів у тривалій грі (мисливці, розвідники, слідопити) поєднується в бойскаутизмі з 

організацією дітей на військовий зразок. 

ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ — у широкому розумінні — поняття, що пояснює 

випадки труднощів, з якими стикається педагог під час організації і здійснення 

виховного процесу. У вузькому розумінні термін "В" використовують для позначення 

максимально наближеного до норми рівня відхилень у поведінці дитини, яка потребує 

відповідної уваги й зусиль вихователя для його подолання. В. зумовлюють певні 

психофізіологічні особливості дитини, недостатня вікова розвиненість її мотиваційно- 

вольової сфери, психічних процесів; соціально-психологічні вади розвитку її 

особистості. 

"ВИБУХ" — метод виховання, сутність якого полягає в тому, що конфлікт з 

вихованцем доводиться до останньої межі, коли єдиною можливістю розрядити 

ситуацію є різкий і несподіваний захід, здатний "підірвати", подолати хибну позицію 

вихованця. Успішне застосування цього методу, запровадженого А.С.Макаренком, 

можливе в разі високої майстерності педагога і певної обережності, щоб не зашкодити 

вихованцю. 
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ВИХОВАНІСТЬ — рівень розвитку особистості, що виявляється в погодженості 

між знаннями, переконаннями, поведінкою і характеризуються мірою сформованості 

суспільно значимих якостей. Розлад, конфлікт між тим, що людина знає, як вона думає 

і як реально вчиняє, може призводити до кризи особистості. В. — сьогоднішній рівень 

розвитку особистості на відміну від виховуваності — потенційного рівня особистості, 

зони її найближчого розвитку. 

ВИХОВАННЯ (як суспільне явище) — складний і суперечливий соціально- 

історичний процес передання новим поколінням суспільно-історичного досвіду, 

здійснюваний усіма соціальними інститутами: громадськими організаціями, засобами 

масової інформації, церквою, сім'єю, освітніми закладами різного рівня і 

спрямованості. В. забезпечує суспільний прогрес і спадкоємність поколінь. 

ВИХОВАННЯ (як педагогічне явище) — 1) цілеспрямована професійна 

діяльність педагога, яка сприяє максимальному розвитку особистості дитини, 

входженню її у контекст сучасної культури, становленню як суб'єкта громадського 

життя, формуванню її мотивів і цінностей; 2) цілісний, свідомо організований 

педагогічний процес формування особистості в навчально- виховних закладах 

підготовленими спеціалістами; 3) цілеспрямована, керована і відкрита система 

виховної взаємодії дітей і дорослих, в якій вихованець є паритетним учасником і має 

можливість вносити до неї (системи) зміни, що сприяють оптимальному розвитку дітей 

(у цьому сенсі дитина є і об'єктом і суб'єктом); 4) надання вихованцю альтернативних 

засобів поведінки в різноманітних ситуаціях, залишаючи за ним право вибору і пошуку 

власного шляху; 5) процес і результат цілеспрямованого виливу па розвиток 

особистості, її ставлень, рис, властивостей, поглядів, переконань, засобів поведінки в 

суспільстві (у цій позиції дитина — об'єкт педагогічного впливу); 6) цілеспрямоване 

створення умов для освоєння людиною культури, переведення її в особистий досвід 

через організований тривалий вплив на розвиток індивіда з боку оточуючих інститутів, 

соціального і природного середовища, з урахуванням його потенційних можливостей з 

метою стимулювання його саморозвитку і самостійності; 7) (у вузькому, конкретному 

значенні) — складові цілісного виховного процесу. 
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ВИХОВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНЕ - (альтернативне шкільному) — популярні в 

Західній Європі й СІЛА пошуки нових форм організації виховання, альтернативного 

"звичайному" вихованню, роботи "звичайних" шкіл. Ідеться про нові проекти 

виховання, нові моделі шкіл, нові підходи до розв'язання освітніх проблем, які 

вважаються сучасними, інноваційними чи прогресивними. 

ВИХОВАННЯ ДУХОВНЕ — формування цілісного ставлення до життя, що 

забезпечує стійкий і гармонійний розвиток людини. В.д. — це виховання почуття 

обов'язку, справедливості, щирості, відповідальності та інших якостей, спрямованих 

на надання вищого змісту справам і думкам людини. 

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ - цілеспрямований розвиток у підростаючого 

покоління високої екологічної культури, що включає знання про природу і гуманне, 

відповідальне ставлення до неї як до найвищої національної загальнолюдської 

цінності. 

ВИХОВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ - цілеспрямована взаємодія вихователів і 

вихованців, спрямована на формування в останніх знань, умінь і навичок, потреб, 

інтересів і стилю мислення, які відповідають природі, принципам і нормам 

раціонального господарювання й організації виробництва, поділу і споживання. 

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНЕ — цілеспрямована взаємодія вихователів і 

вихованців, що сприяє відпрацюванню й удосконаленню в підростаючої людини 

здатності сприймати, правильно розуміти, цінувати і створювати прекрасне в житті й 

мистецтві, брати активну участь у творчості, творенні за законами краси. 

ВИХОВАННЯ ЕТИЧНЕ — цілеспрямована взаємодія вихователів і вихованців, 

що має за мету відпрацювання в останніх правил хорошого тону, формування культури 

поведінки і стосунків. 

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНЕ — формування моральних відносин, здатності до їх 

удосконалення та вміння поводитися з урахуванням суспільних вимог і норм, міцної 

системи звичної, повсякденної моральної поведінки. 

ВИХОВАННЯ ПОЛІТИЧНЕ - формування в учнів політичної свідомості, що 

відтворює відносини між державами, націями, партіями, і умінь розбиратися в них з 

духовно-моральних і етичних позицій. Здійснюється на принципах об'єктивності, 

варіативності, свободи вибору позиції й оцінок у межах загальнолюдських цінностей. 
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ВИХОВАННЯ ПРАВОВЕ — процес формування правової культури і правової 

поведінки, що полягає в здійсненні правового всенавчання, подоланні правового 

нігілізму, формуванні законослухняної поведінки. 

ВИХОВАННЯ РОЗУМОВЕ - формування інтелектуальної культури, 

пізнавальних мотивів, розумових сил, мислення, світогляду та інтелектуальної свободи 

особистості. 

ВИХОВАННЯ СТАТЕВЕ — систематичний, свідомо спланований і дієвий вилив 

па формування статевої свідомості та поведінки дітей, підготовка їх до сімейного 

життя. 

ВИХОВАННЯ ТРУДОВЕ — спільна діяльність вихователя і вихованців, 

спрямована на розвиток в останніх загально-трудових умінь і здібностей, психологічної 

готовності до праці, формування відповідального ставлення до праці і її продуктів, на 

свідомий вибір професії. Напрям В.т. — залучення школяра до повної структури праці: 

її планування, організації, здійснення, контролю, оцінки. 

ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНЕ — система вдосконалення людини, спрямована на 

фізичний розвиток, зміцнення здоров'я, забезпечення високої працездатності і 

виховання потреби в постійному фізичному самовдосконаленні. 

ВИХОВАННЯ ХУДОЖНЄ — формування у вихованців здатності відчувати, 

розуміти, оцінювати, любити мистецтво, насолоджуватися ним, розвиток потреб у 

художньо-творчій діяльності і створенні естетичних цінностей. 

ВИХОВНІ ВІДНОСИНИ — різновид відносин між людьми, що виникає у 

виховній взаємодії, спрямований на духовний, моральний тощо розвиток і 

вдосконалення. 

ВИХОВУВАННЯ - підготовленість людини до порівняно швидкого формування 

нових для неї пізнавальних, емоційних або поведінкових умінь і навичок. 

ВИХОВУЮЧІ СИТУАЦІЇ - це спеціально організовані педагогічні умови з метою 

виявлення чи формування в процесі життєдіяльності школярів системи відповідних 

ставлень. 

ГРОМАДСЬКА ДУМКА — система загальних суджень людей, яка виникає в 

процесі їхньої діяльності і спілкування і виражає ставлення до різних явищ, подій 

навколишньої дійсності, які становлять загальний інтерес. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ - формування громадянськості як 

інтегративної якості, яка дає можливість людині відчувати себе юридично, соціально, 

морально й політично дієздатною. До основних елементів громадянськості належить 

моральна і правова культура, яка виражається в почутті власної гідності, внутрішньої 

свободи особистості, дисциплінованості, в повазі й довірі до інших громадян і 

державної влади, здатної виконувати свої обов'язки, в гармонійному поєднанні 

патріотичних, національних та інтернаціональних почуттів. 

ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ - реалізація в про цесі побудови 

стосунків між педагогом і вихованцем принципів світогляду, в основі яких лежать 

повага до людей, турбота про них; загострення педагогічної уваги на інтересах і 

проблемах дитини; формування в дітей ставлення до людської особистості як вищої 

цінності в світи. Відіграє роль соціального захисту людини і суспільства. 

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ - центральна складова нового педагогічного мислення, 

яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу у світлі 

їх людинотвірної функції. Г.о. означає повагу школи й педагогів до особистості 

дитини, довіру до неї, прийняття її особистих цілей, запитів та інтересів; створення 

максимально сприятливих умов для розкриття й розвитку здібностей і обдарувань 

дитини, для її повноцінного життя на кожному з вікових етапів, для її самовизначення. 

ДЕЗАДАПТАЦІЯ — психічний етап, що виникає внаслідок невідповідності 

соціопсихологічного або психофізіологічного статусу дитини вимогам нової 

соціальної ситуації. Розрізняють (залежно від природи, характеру і міри прояву) 

патогенну, психічну, соціальну Д. дітей і підлітків. 

ДІАГНОЗ ПЕДАГОГІЧНИЙ - визначення характеру й обсягу можливостей 

учнів, труднощів, яких вони зазнають у навчанні, відхилень у поведінці. Д. П. 

ставиться на підставі даних про засвоєння учнями шкільних програм, спостереження 

за їхнім навчанням, діяльністю, вивчення її результатів тощо. 

ДІАГНОСТУВАННЯ ВИХОВАНОСТІ - розпізнання і вивчення істотних ознак, 

їх комбінацій, форм вираження як реалізованих цілей виховання. 

ДЇЯЛЬНІСНО-ОСОБЙСТІСНА   КОНЦЕПЦІЯ   ВИХОВАННЯ   стверджує, що 

дієвим виховання є лише тоді, коли дитина включається в різноманітні види діяльності 
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й опановує суспільний досвід завдяки ефективному стимулюванню педагогом її 

активності у цій діяльності. 

ЕСТЕТИКА ПОВЕДІНКИ - риси прекрасного у вчинках і діях людини; в її 

ставленні до праці й суспільства, в її манерах і вигляді, у формах спілкування з 

людьми. Визначається інтелектуальним і моральним рівнем розвитку людини. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИХОВАННЯ - відношення досягнутих результатів до 

передбачуваної мети (цілей) у процесі формування духовного обличчя, суспільно 

значимих якостей особистості, соціальних груп, суспільства загалом. 

ЗАДАЧА ПЕДАГОГІЧНА — осмислення сформованої педагогічної ситуації і 

прийняття, виходячи з цього, рішень і плану необхідних дій. 

ЗАКОН ВИХОВАННЯ (як суспільного явища) — закон, що виявляється в 

обов'язковому і необхідному засвоєнні підростаючим поколінням соціального досвіду 

старших поколінь і зумовлює включення їх до суспільного життя, спадкоємність 

поколінь, життєзабезпечення суспільства, окремого індивіда і розвиток суттєвих сил 

кожної особистості. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИХОВАННЯ - стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі 

суттєві зв'язки, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку 

особистості школяра. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ - об'єктивно існуючі, 

повторювані, стійкі зв'язки між явищами, окремими боками педагогічного процесу. 

З.п.п. можуть зумовлюватися соціальними умовами (характер виховання і навчання за 

конкретних історичних умов визначається потребами суспільства, економіки, 

національно-культурними особливостями); природою людини (формування 

особистості дитини відбувається в прямій залежності від вікових та індивідуальних 

особливостей); сутністю виховного процесу (процеси виховання, навчання, освіти і 

розвитку особистості невід'ємні один від одного; взаємозв'язок соціальної групи і 

особистості в навчально-виховному процесі; взаємозв'язок завдань, змісту, методів і 

форм виховання). 

ЗАНЕДБАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНА - стійкі відхилення від норми в моральній 

свідомості й поведінці чи навчальній діяльності, спричинені недоліками педагогічного 

впливу.  Дітей із  3.  п.  слід  чітко відрізняти від  психічно аномальних.   Педагогічно 
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занедбана дитина є психічно нормальною й фізично здоровою, однак не має знань та 

умінь, необхідних для нормальної життєдіяльності. Розрізняють поняття 3. п. і 

важковиховуваності. Причинами З.п. можуть бути недоліки виховання в родині, 

незадовільні побутові умови, погана організація навчального процесу, бездоглядність, 

негативний вплив вулиці. 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ - групування їх за певними 

ознаками, встановлення зв'язків між групами. 

КЛІМАТ КОЛЕКТИВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ - емоційна атмосфера, 

що створюється в колективі й відтворює систему міжособистісних стосунків у ньому. 

К.к. с.-п. залежить від рівня згуртованості колективу, задоволення його членів процесом 

і результатом своєї діяльності; виконує консолідуючу, стимулюючу, стабілізуючу та 

регулюючу функції. 

КОЛЕКТИВ (від лат. соїіесіїоиз — збірний) — група людей, котрі взаємно 

виливають один на одного і пов'язані між собою спільністю соціально зумовлених 

цілей, інтересів, норм і правил поведінки, спільною діяльністю та засобами 

діяльності, єдністю волі, що виражається керівництвом К., який в силу цього 

досягає вищого рівня розвитку, ніж проста група. До ознак К. належать також 

свідомий характер об'єднання людей, його відносна стійкість, чітка організаційна 

структура, наявність органів координації діяльності. К. бувають первинні і вторинні. 

До первинних прийнято відносити К., в яких має місце безпосередній 

міжособистісний контакт між його членами. Вторинний К. — більш складний, він 

охоплює низку первинних К. 

КОЛЕКТИВІЗМ — 1) здатність людини активно відгукуватися на потреби 

інших людей, жити суспільними інтересами; 2) принцип виховання, що 

підтверджує пріоритет інтересів колективу над прагненнями індивіда. Сприяє 

формуванню в людини ідеалів братерства, взаємодопомоги, поваги до інших 

людей. 

КОЛЕКТИВНА ДУМКА — різновид громадської думки, що являє собою 

сукупне оцінне судження, яке виражається у ставленні колективу (або значної його 

частини) до різноманітних подій і явищ у житті суспільства і цього колективу. 
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КОЛЕКТИВНА ТВОРЧА СПРАВА (КТС) - основний елемент макаренківської 

комунарської методики, яку адаптував до умов роботи в звичайних школах і 

позашкільних закладах педагог із Санкт-Петербурга І.П.Іванов. Організується таким 

чином, щоб запропонована вихователем ідея сприймалася дитячим колективом як 

власна; щоб діяльність дітей мала практичну спрямованість на благо власного або інших 

колективів, інших людей, — мала гуманістичну та альтруїстичну мету; щоб усі члени 

колективу, на добровільних засадах, з інтересом і бажанням долучаючись до реалізації 

справи, могли розкрити свої творчі можливості. Етапи: прийняття ідеї, обрання ради 

справи, творче колективне виконання, колективний аналіз і оцінка, прийняття, ідеї нової 

справи. 

КОЛЕКТИВНІСТЬ — якість людини, яка виявляється в її здатності до 

взаєморозуміння, взаємодії, солідарності, взаємодопомоги, відповідальності. 

КОМПЛЕКСНІСТЬ — єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного 

впливу і взаємодії. 

КОРИГУВАННЯ — виправлення, поліпшення; в спеціальній педагогіці — 

виправлення (часткове чи повне) вад психічного або фізичного розвитку дітей, 

порушення певної психічної функції у дорослих. Конкретна мета й завдання К., а також 

методи і прийоми коригувальної роботи визначаються в кожному випадку видом 

порушення розвитку та індивідуальними особливостями дитини. 

КРИЗИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ - труднощі, які виникають у виховній взаємодії: 

криза діяльності (процес розвитку зупиняється, бо все занадто налагоджено), криза 

середовища (оточення дитини перестає викликати позитивні емоції), криза речей, 

криза слів. 

КРИТЕРІЙ (від грецьк. кгіїегіоп) — ознака, па підставі якої проводиться оцінка, 

визначення або класифікація чогось; міра судження, оцінки будь-якого явища. 

Розробка критеріїв тих чи інших явищ у педагогіці зумовлює певні труднощі в силу 

того, що сам предмет педагогіки складний і різноманітний у своїх проявах. 

КУЛЬТУРА (від лат сиІСига — вирощування, виховання, розвиток, шанування) 

— історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей 

людини,   виражений   у   типах   і   формах   життя   й   діяльності   людей,   у   їхніх 

взаємостосунках, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. 
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Культура в освіті виступає її змістовою складовою, джерелом знань про природу, 

суспільство, засоби діяльності, емоційно-вольового і ціннісного ставлення людини до 

оточуючих, до праці, спілкування тощо. 

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ — суспільно зумовлені засоби педагогічно доцільної 

взаємодії між дорослими і дітьми, що сприяють організації дитячого життя, діяльності, 

стосунків, спілкування, стимулюють їхню активність і регулюють поведінку. Вибір 

методів виховання залежить від мети виховання; головного типу діяльності; змісту і 

закономірностей виховання; конкретних завдань і умов їх розв'язання; вікових, 

індивідуальних і 

статевих особливостей вихованців; вихованості (потенційної вихованості), 

мотивації поведінки. Умовами, що визначають успішне застосування М.в., виступають 

індивідуальні особливості вихователя як особистості, рівень його фахової компе- 

тентності. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ - шляхи одержання інформації 

щодо ефективності виховних впливів. До них належать: педагогічні спостереження, 

бесіда, педагогічний консиліум, опитування, аналіз результатів діяльності вихованців, 

створення контрольних ситуацій, психодіагностика, тренінги. 

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1 ДОСВІДУ ПОВЕДІНКИ - шляхи 

виділення, закріплення і формування в досвіді дітей позитивних засобів і форм 

поведінки і моральної мотивації. Здійснюються за допомогою доручень, вправ, 

створення виховної ситуації, КТС (колективної творчої справи). 

МЕТОД ПРИРОДНИХ НАСЛІДКІВ - метод виховання, який полягає в тому, що 

вихованцю пропонують подолати наслідки провини, причому запропоновані вимоги 

для обох сторін є цілком очевидними і справедливими (насмітив — прибери, зіпсував 

— полагодь тощо). 

Покарання — гальмування негативних проявів особистості за допомогою 

негативної оцінки її вчинків, породження почуття провини і каяття. 

Заохочення — стимулювання позитивних проявів особистості за допомогою 

високої оцінки її вчинків, породження почуття задоволення і радості від усвідомлення 

визнання зусиль особистості. 
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Примус — педагогічний вилив, ґрунтований на активному прояві волі 

вихователя щодо вихованців, котрі не володіють достатньою свідомістю та ігнорують 

норми суспільної поведінки. До видів П. належать: складання характеристики 

школяра, в якій перебільшуються негативні риси учня і наслідки його діяльності; 

заборона бажаних для вихованця дій та вчинків; спонукання до небажаної школярем 

поведінки 

Вимога — педагогічний вплив па свідомість вихованця з метою викликати, 

стимулювати або загальмувати окремі види його діяльності. В. реалізуються в 

особистих стосунках педагогів і дітей. В. буває безпосередньою — прямою (наказ, 

заборона, вказівка); непрямою (порада, прохання, натяк, умова); опосередкованою, 

вираженою через актив (ініціативну групу) і громадську думку. 

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ - методи виховання, спрямовані на 

формування правильних понять, оцінок, суджень, світогляду. 

Аналіз виховних ситуацій — засіб демонстрації та аналізу шляхів подолання 

моральних суперечностей, що виникають у певних ситуаціях і конфліктах, або 

створення самої ситуації, до якої залучається вихованець, який має реально зробити 

моральний вибір і вчинити відповідним чином. Бесіда — засіб залучення вихованців 

до обговорення і аналізу вчинків у формі "питання — відповідь" і визначення 

моральних оцінок. Дискусія — колективне обговорення будь-якої проблеми або кола 

питань, щоб знайти правильну відповідь. У педагогічному процесі Д. виступає одним 

із методів активного навчання. Тема Д. оголошується заздалегідь. Тим, кого навчають, 

варто вивчити відповідну літературу, одержати необхідну інформацію. У ході Д. кожен 

має право висловити свою точку зору. Дискусії формують уміння міркувати, доводити, 

формулювати проблему тощо. Диспут — суперечка, шлях мобілізації активності 

вихованців для вироблення правильних суджень і настанов; спосіб навчити долати 

хибні уявлення і поняття, вести полеміку, захищати свої погляди, переконувати в них 

інших. 

Конференція (пед.) — колективне обговорення книжок, вистав, фільмів з метою 

визначення моральних норм, декларованих у творі, та формування певного ставлення 

до них. 
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Лекція — послідовний виклад системи моральних ідей та їх підтвердження й 

ілюстрування. 

Приклад — метод формування свідомості людини, який полягає в тому, щоб на 

конкретних переконливих зразках проілюструвати особистий ідеал і пред'явити зразок 

готової програми поведінки і діяльності. Грунтується на схильності дітей до 

наслідування. Оповідання (як метод формування свідомості вихованців) — 

невеличкий за обсягом зв'язний виклад (в оповідній або описовій формі) подій, що 

містить ілюстрацію або аналіз тих чи тих моральних понять і оцінок. 

МЕТОДИ САМОВИХОВАННЯ — методи, спрямовані на свідому зміну 

людиною своєї особистості відповідно /до вимог суспільства і особистого плану 

розвитку. До цієї групи методів належать: самоспостереження, самоаналіз, самонаказ, 

самозвіт, самосхвалення (заохочування), самоосуд (покарання). До самовиховання 

вихователь веде вихованця шляхом усвідомлення власних дій через зовнішню оцінку, 

потім — через сформовану самооцінку і потребу їй відповідати і далі — через 

діяльність з самовиховання і самовдосконалення. 

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКИ -шляхи спонукання 

вихованців до поліпшення своєї поведінки, розвитку в них позитивної мотивації 

поведінки. 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ - сукупність позабіологічного,біологічного і 

соціального середовищ, які разом безпосередньо впливають на людей та їхнє 

господарство; розрізняють близьке, регіональне та глобальне навколишнє середовище. 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА — галузь емпіричних педагогічних знань і народного 

досвіду, виражених у пануючих у народі поглядах па мету й завдання виховання, в 

сукупності народних засобів, умінь та навичок виховання й навчання. Джерелами 

вивчення Н.п. є твори фольклору з педагогічним змістом і спрямуванням, етнографічні 

матеріали, народні виховні традиції, ігри та іграшки, народні й молодіжні свята, досвід 

сімейного виховання тощо. 

НАРОДНИЙ СВІТОГЛЯД — система історично зумовлених поглядів, 

переконань, ідеалів, відображена у фольклорі, міфології, національній психології і 

характері певного народу, його культурно-історичних традиціях. 
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НАСЛІДУВАННЯ — особлива форма поведінки, яка полягає у більш чи менш 

трансформованому відтворенні дій, ідеалів, рис характеру, манери творчості інших 

осіб. Н. може бути як несвідомим, мимовільним, так і свідомим, цілеспрямованим. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ — виховання дітей на культурно-історичному 

досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій виховній 

мудрості. Національне виховання є конкретно-історичним виявом загальнолюдського 

гуманістичного і демократичного виховання. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ - ґрунтується на загальнолюдських 

цінностях і включає риси, які відповідають духовності чи звичаям даного народу. 

Конкретний зміст Н. в. і. залежить від державного устрою, світогляду, релігії і моралі, 

рівня розвитку культури, національних особливостей народу. 

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ - забезпечує глибоке осмислення і 

засвоєння кожним учнем у процесі праці народних моральних та етичних ідей, 

принципів, поглядів, переконань, дотримання у побуті народних традицій, звичаїв та 

обрядів. 

ОСОБИСТІСТЬ — у широкому розумінні — конкретна, цілісна людська 

індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей; у вужчому, 

філософському розумінні — індивід як суб'єкт соціальної діяльності, властивості якого 

детерміновані конкретно-історичними умовами життя суспільства. 

ОСОБИСТІСНИИ ПІДХІД — послідовне ставлення педагога до вихованця як до 

особистості, як до свідомого відповідального суб'єкта власного розвитку і як до 

суб'єкта виховної взаємодії. О.п. — базова ціннісна орієнтація педагога, яка визначає 

його позицію у взаємодії з кожною дитиною і колективом. 

ПЕДАГОГІКА КУЛЬТУРИ — напрям у педагогічній думці, який розглядає 

процес навчання як зустріч людської особистості з об'єктивними цінностями 

(здобутками) культури, їх інтеріоризацію і в результаті — збагачення духовних сил 

людини та творення нових цінностей. 

ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА - спільна діяльність учите ля та учнів, 

ґрунтована на взаєморозумінні й гуманізмі, єдності їхніх інтересів і прагнень, метою 

якої є особистіний розвиток школярів у процесі навчання й виховання. 
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ПЕДАГОГІЧНА ВИМОГА — метод педагогічного впливу, за допомогою якого 

педагог викликає і стимулює чи припиняє і гальмує певні дії дітей, виявляючи у них 

конкретні якості. 

ПЕД АГОГІЧНА ГРА — імітація реальної діяльності вчителя в штучно 

відтворених педагогічних ситуаціях. П.г. — основний засіб відтворення реальних 

ситуацій взаємодії учителя та учня в навчально-виховному процесі, коли учасники гри 

виконують ролі учителя й учня. Основна мета П. г. — формування в учасників гри вмінь 

реальної взаємодії з учнями, здатності реалізувати свої ідеї і проекти, передавати учням 

знання, оцінювати їхній рух, стимулювати діяльність. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯ а) — елемент педагогічної діяльності; б) — педагогічно 

доцільний, спланований чи імпровізований вчинок вихователя, що спричинює зміну 

педагогічної ситуації або особистісиі зміни. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА - дослідницька процедура, спрямована на 

з'ясування умов і обставин, за яких відбувається педагогічний процес. 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ - науково обґрунтована педагогічна 

(дидактична) система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети шляхом чітко 

визначеної послідовності дій,  спроектованих на розв'язання проміжних цілей і 

визначений кінцевий результат. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ — педагогічно доцільна організація 

життєдіяльності учнів, у процесі якої вони набувають необхідних моральних та 

інших рис і якостей, знань, павичок і звичок. Методика П.в. — система засобів 

стимулювання педагогічно доцільної суспільно значимої поведінки й діяльності 

учнів. 

ПОЗАКЛАСНА ВИХОВНА РОБОТА - організація педагогом різних видів 

діяльності вихованців у позаурочний час, які забезпечують необхідні умови для 

соціалізації особистості дитини. 

ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ — державні й громадські організаційні та 

інструктивно-методичні установи з позашкільної роботи з дітьми та підлітками. 

Існують П.з. загального типу ( палаци й будники школярів, дитячі парки, дитячі 

сектори профспілкових клубів і палаців культури), а також спеціалізовані (дитячі 

бібліотеки, спортивні школи, станції юних натуралістів, техніків, туристів,  дитячі 
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залізниці, морські та річкові пароплавства, лісництва). Робота П. з. тісно пов'язана 

з навчально-виховним процесом у школі. 

ПРИНЦИПИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ (принципи виховання) - вихідні 

положення, які відображають загальні закономірності процесу виховання. В 

принципах виражені основні вимоги до змісту, методів, організації виховного 

процесу, якими маг керуватися педагог у розв'язанні виховних завдань. 

РУШІЙНІ СИЛИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ - об'єктивні суперечності між 

поновлюваними потребами вихованця і можливостями їх задоволення, що 

регулюються педагогом. Вирішення цих суперечностей шляхом активності самого 

школяра сприж його розвитку. 

САМОВИХОВАННЯ — систематична й свідома діяльність людини, 

спрямована на вироблення в собі бажаних фізичних, розумових моральних, 

естетичних якостей, позитивних рис волі й характеру, усунення негативних звичок. 

Учнів необхідно знайомити в школі й сім'ї з різними формами й методами С. (са- 

мокритика, самопереконання, самонавіювання, самопримус, самообов'язок, 

самоперемикания, емоційно-мисленнєве перенесення на місце іншої людини 

тощо); спираючись на внутрішні стимули С, організовують систему засобів, які 

змушують працювати над собою. 

САМОВРЯДУВАННЯ ДИТЯЧЕ - участь дітей в управлінні й керівництві 

справами свого колективу. Конкретні форми С.д. складаються в кожній школі залежно 

від умов її роботи, традицій і набутого досвіду. Форми С.д. змінюються разом із 

розвитком дитячого колективу; форми, які склалися в одній школі, не можуть шаблонно 

використовуватися в іншій. 

САМОДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧА - прояв дітьми активності, ініціативи й 

самостійності думки, дії в праці, навчальних заняттях, громадському житті колективу 

та в іграх. Розвиток С.д. — одне з найважливіших завдань виховання підростаючого 

покоління. 

САМОКРИТИЧНІСТЬ — виявлення здатності й уміння особистості дати собі 

самооцінку, виходячи з суспільних вимог, визнати перед самим собою свої помилки, 

недоліки, чітко викопувати самозобов'язання з усунення їх. 
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САМОНАВІЮВАННЯ, автосугестія — особливий вид психічного впливу 

людини на себе (на відміну від гетеросугестії, що полягає у психічному виливі однієї 

людини на іншу або на групу людей). 

САМООБСЛУГОВУВАННЯ дітей - вид побутової праці, який включає 

гігієнічний догляд за собою, догляд за своїм одягом, житлом, а також приготування їжі, 

ремонт і виготовлення потрібних у побуті речей тощо. 

САМООДЕРЖИМІСТЬ — здатність і вміння добровільно поступатися власними 

інтересами, а в разі потреби — жертвувати власним життям заради блага людей та 

ідеалів. 

САМООЦІНКА — допомагає зважити і оцінити свої можливості, поглянути на 

себе з боку, дати об'єктивну оцінку розвитку як окремих якостей особистості, так і 

особистості в цілому, викликати незадоволення власною поведінкою. 

САМОПІЗНАННЯ — дослідження, пізнання самого себе. Здатність до С. 

притаманна лише людині; здійснюється за допомогою розуму. Елементарні форми 

пізнання виявляються уже в ранньому віці. С. нарощується одночасно з розумовим 

розвитком дитини 
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