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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика 

виховання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

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: Теорія та методика виховання спирається на знання 

загальної педагогіки, історії педагогіки, вікову та педагогічну психологію, основи фізіології 

та гігієни.  

Метою дисципліни є озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 

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

методи виховання. 

 

 
Abstract 

The program of study of the normative discipline "Theory and methods of education" is made 

according to the educational-professional program of preparation of bachelors of a specialty 013 

Primary education for the educational-professional program "Primary education". 

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

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

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

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

hygiene. 

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

education. 

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

methods of education. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика 

виховання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

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: Теорія та методика виховання спирається на знання 

загальної педагогіки, історії педагогіки, вікову та педагогічну психологію, основи фізіології 

та гігієни.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

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

   1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоїти принципи та 

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

початковій школі; ознайомитись з основними формами виховання за різними напрямками 

виховного процесу в школі. 

Програмні результати навчання:  

ПРН -1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН - 2 Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку учнів молодших школярів 

на уроках й у позаурочній діяльності. 

ПРН - 3 Знати вікові та психологічні  особливості учнів молодшого шкільного 

віку, індивідуальні відмінності в перебігу їх пізнавальних процесів. 

ПРН - 4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому 

числі – сучасні освітні технології. 

ПРН -5 Знати методичні системи навчання учнів освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН -6 Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову 

освіту: Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) програми, вимоги 

Концепції Нової української школи. 

ПРН - 7 Уміння застосовувати знання із загальної та професійної підготовки під 

час розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

ПРН - 8 Вміння володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

перебігу пізнавальних процесів учнів та їх врахування в освітньому процесі. 

ПРН -9 Уміння проєктувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-

тематичного планування (для певного класу, теми, тижня тощо). 

ПРН - 10 Здатність моделювати процес навчання учнів початкової школи з 

певного предмету: розробляти проекти уроків та / або їх фрагменти, методику роботи над 

окремими видами завдань. 

ПРН - 15 Уміння створювати у процесі вирішення професійно-педагогічних задач 

комфортне освітнє середовище, зорієнтоване на збереження здоров’я, навчання й розвиток 

здобувачів початкової освіти, у тому числі – з особливими освітніми потребами. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у професійно-педагогічній 

діяльності у галузі початкової освіти. 

ЗК-1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до прав і свобод 

людини й громадянина; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 
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усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку 

(громадянська компетентність). 

ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування із 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність). 

ЗК-3. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 

багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної 

культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність). 

ЗК-4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійний діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети 

(лідерська компетентність). 

ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність). 

ЗК-6. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ІІ.Фахові: 

СК-2. Предметно-методична компетентність. 

2.1. Здатність здійснювати аналіз нормативних документів, що регламентують 

початкову освіту; та реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання предмета / освітньої 

галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти. 

2.2. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів 

навчання учнів. 

2.3. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності.  

2.4. Здатність здійснювати інтегроване навчання. 

2.5. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів. 

СК-3. Інформаційно-цифрова компетентність. 

3.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 

критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності. 

3.2. Здатність ефективно використовувати наявні електронні ресурси та цифрові 

технології в освітньому процесі. 

СК-4. Психологічна компетентність. 

4.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші 

індивідуальні особливості учнів. 

4.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку 

їхньої позитивної самооцінки, Я-ідентичності. 

4.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну 

діяльність. 

4.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен буде відчувати себе її 

частиною. 

СК-5. Емоційно-етична компетентність. 

5.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати 

власними емоційними станами. 

5.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу. 

5.3. Здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у 

глобальному світі. 

5.4. Здатність до ефективного використання виховного потенціалу уроків та інших 

видів занять; формування навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально-

етичних норм і правил поведінки, поваги та толерантного ставлення до інших, до 

попередження та протидії булінгу. 

СК-6. Компетентність педагогічного партнерства. 
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6.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно-зорієнтованої) 

взаємодії з учнями в освітньому процесі. 

6.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства. 

6.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для 

надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

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

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. 

Тема 4. Методи виховання в початковій школі.  

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

виховання молодших школярів. 

Тема 6. Планування виховної роботи в початковій школі. 

Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого колективу. 

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