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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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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійна 

презентація за обраною темою 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 
Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 150 
2-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my 
Ступінь: 

бакалавра 

8 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

Самостійна робота 

134 год. 

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: для заочної форми навчання – 150 год.: 16 год. – аудиторні заняття, 134 год. – 

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

 

Мета курсу: озброїти студентів знаннями із сучасної теорії виховання. 

   Завдання курсу: засвоїти принципи та закономірності виховного процесу; вивчити 

методи, прийоми та засоби виховання в початковій школі; ознайомитись з основними 

формами виховання за різними напрямками виховного процесу в школі. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Дидактика початкової освіти», 

«Педагогіка», «Загальна та вікова психологія». 

Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:  

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; 

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). 
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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. 

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. 
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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. Методи виховання в початковій школі. 

Тема 4. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. Моральне 

виховання молодших школярів. 

Тема 5. Планування виховної роботи в початковій школі. 

Тема 6. Методика створення і розвитку дитячого колективу. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

Тема 1. Сутність процесу виховання. Основні закономірності та принципи 

виховання 

Сутність процесу виховання. Виховання - соціально і педагогічно організований процес 

формування людини як особистості. Структура процесу виховання. Рушійні сили виховання. 

Внутрішні суперечності процесу виховання. Зовнішні суперечності. Складові виховного 

процесу. Закономірності виховного процесу. Принципи виховання. Цілеспрямованість 

виховання. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодільністю учнів. 

Зв’язок виховання з життям. Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Виховання в праці. 

Комплексний підхід у вихованні. Виховання особистості в колективі. 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі. 

Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність молодших школярів. 

Характеристики провідної діяльності у молодшому шкільному віці. Психічні новоутворення 

молодших школярів: довільність психічних процесів, рефлексія, внутрішній план дій. 

Основні психічні процеси: мовлення, мислення, пам’ять, увага, уява. Психологічні умови 

розвитку молодших школярів. Орієнтовні завдання виховної роботи в 1-4 класах. Позакласна 

робота з молодшими школярами. 

Кредит 3. Виховний простір 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. Методи виховання в початковій школі 

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. 

Поняття „методи виховання” в педагогічній науці. Прийом виховання. Засоби 

виховання. Класифікація методів виховання. Методи виховання почуттів. Характеристика 

основних груп методів виховання в початковій школі. Методи формування свідомості. 

Роз’яснення. Бесіда. Фронтальні та індивідуальні бесіди. Метод прикладу. Виховні функції 

прикладу. Методи формування суспільної поведінки. Педагогічна вимога. Громадська думка. 

Вправляння. Привчання. Доручення. Створення виховуючи ситуацій. Методи стимулювання 

діяльності та поведінки. Змагання. Заохочення. Покарання. Методи контролю та аналізу 

ефективності виховання. Форми виховної роботи з молодшими школярами: масові, групові, 

індивідуальні. 

Кредит 4.Виховний процес в початковій школі 

Тема 4. Змістова характеристика виховного процесу в початковій школі. 

Моральне виховання молодших школярів  

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

характеристика позаурочної роботи школи. Концепція національного виховання. Принципи 

виховання: характеристика, психолого-педагогічний аспект.  
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Сутність понять "моральне виховання", "моральна культура". Шляхи формування 

моральної культури молодшого школяра. Умови ефективності морального виховання учнів. 

Тема 5. Планування виховної роботи в початковій школі. 

План виховної роботи. Мета планування. Педагогічні вимоги до плану виховної роботи. 

Джерела планування. Технологія планування виховної роботи. Етапи: діагностичний, 

прогностичний, орієнтаційно-пошуковий, структурно-змістовий, конструктивно-

операційний, контрольно-оцінний. Види підходів до планування в сучасній школі. 

Формальний план. Традиційний план. Випадковий план. Механічне планування. Форми 

залучення педагогів до розробки плану виховної роботи на новий навчальний рік. Залучення 

батьків до планування виховної роботи. Форми залучення учнів до планування. Орієнтовні 

вимоги до плану виховної роботи. 

          Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі початкової 

школи 

Тема 6. Методика створення і розвитку дитячого колективу 
Поняття "дитячий колектив" в педагогіці. Види і структура дитячого колективу. Місце 

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

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

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

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

Тема 1. Сутність процесу виховання, основні 

закономірності та принципи. 
30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

Тема 2. Специфіка процесу виховання в початковій 

школі. 
30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Виховний простір 

Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. Методи 

виховання в початковій школі. 
30 - 2   28 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

Тема 4. Змістова характеристика виховного процесу в 

початковій школі. Моральне виховання молодших 

школярів 

15 2 -   13 

Тема 5. Планування виховної роботи в початковій 

школі. 
15 - 2   13 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі 

Тема 6. Методика створення і розвитку дитячого 30 2 -   28 
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колективу 

Усього: 30 2 0   28 

Усього годин: 150 8 8   134 

 

 

4. Теми лекційних занять 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

2 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

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

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

3 Тема 4. Змістова характеристика виховного процесу в початковій 

школі. Моральне виховання молодших школярів 

2 

Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі 

6 Тема 7. Методика створення і розвитку дитячого колективу 2 

Разом 8 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

2 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

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

Кредит 3. Виховний простір 

3 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. Методи виховання в 

початковій школі. 

2 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

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

Разом 8 

 

 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 
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Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність процесу виховання 

1 Тема 1. Сутність процесу виховання, основні закономірності та 

принципи. 

26 

Кредит 2. Специфіка процесу виховання в початковій школі 

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

Кредит 3. Виховний простір 

3 Тема 3. Виховний простір школи І ступеня. Методи виховання в 

початковій школі. 
28 

Кредит 4. Виховний процес в початковій школі 

4. Тема 4. Змістова характеристика виховного процесу в початковій 

школі. Моральне виховання молодших школярів 
13 

5. Тема 5. Планування виховної роботи в початковій школі. 
13 

Кредит 5. Організація виховної діяльності в учнівському колективі 

6. Тема 6. Методика створення і розвитку дитячого колективу 28 

Разом 134 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Народна педагогіка як джерело педагогічної науки.  

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

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

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

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

5. Основи й історія козацької педагогіки.  

6. Характеристика природних і соціальних умов, що забезпечують ефективність 

формування особистості.  

7. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості.  

8. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу.  

9. Соціальні умови — важливий чинник формування особистості.  

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

принципи, головні напрями позашкільної освіти та виховання.  

11. Вплив естетичного виховання на формування духовної культури особистості.  

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

діяльності.  

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

незалежної держави.  

14. Національне виховання як важлива проблема сучасних закладів освіти.  

15. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості.  

16. Основи та історія української родинної педагогіки.  

17. Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні.  

18. Основи та історія козацької педагогіки. 

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

20. Особистісно-професійні риси та педагогічна культура педагога.  

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

конфліктів між педагогами та учнями.  

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

23. Педагогічна техніка і шляхи оволодіння нею.  
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24. Соціально-економічна роль праці педагога в сучасних умовах.  

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

культури.  

26. Педагогічна майстерність — мистецтво навчання і виховання.  

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

28. Духовність і краса педагогічної праці.  

29. Особисті якості педагога-майстра.  

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

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

 

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

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

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

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

C 65-79 

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

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

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

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

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

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

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення мультимедійних 

презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

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

4. Використання додаткової літератури; 

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

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 
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характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. 

Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. 

У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій 

навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

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

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

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

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

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

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

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

контроль. Самостійна робота перевіряється шляхом написання реферативних робіт, 

створення мультимедійних презентацій. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

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

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

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

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

 

12. Рекомендована література 

Базова 

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

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

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 80 500/100 

70 70 70 70 70 70 
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2. Волкова Н.П. Педагогіка: посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ: 

Видавничий центр «Академія», 2001. 576 с.  

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

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

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

Слово, 2014. 296с. 

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

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

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

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

«Слово», 2012. 288 с. 

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

світ», 2001. 16 c. 

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

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

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

Знання, 2008. 415 с. 

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

«Слово», 2012. 320 с. 

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

 

Допоміжна 

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

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

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

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

Просвещение, 1991. 96с. 

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

Іліон, 2009. 272с. 

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

1976. Т. 3. 184 с.  

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

Т. 3. 279 с. 

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

Альтепрес, 2005. 324 с. 

 

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

шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 
 

 

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

