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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:  
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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-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 
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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. 

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.  
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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. 

 
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. 
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