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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни СВ08 

 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини  

(шифр, назва) 

Кiлькiсть кредитiв –  

3 ЄКТС 

Методи навчання: 

лекції із застосуванням 

слайдів, практичні заняття, 

лабораторні роботи. 

Спецiальнiсть 

6.010203 Фізична 

реабілітація 

(код, назва)  

Загальна кiлькiсть годин – 90

  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень – бакалавр 

(бакалавр/магiстр) 
Лекцiї: 

10 6 

Практичнi заняття: 

Нормативна/вибiркова  14 6 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом  

20 - Форми поточного контролю: 

колоквіум, реферативні 

доповіді, модульні 

контрольні роботи. 

Індивiдуальна робота: 

Семестр – VIII - - 

 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3  

46 78 Форма пiдсумкового 

контролю - залік 

 Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання – українська 1/2 1/6 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: методика проведення виховної роботи з 

формування мотивації до здорового способу життя. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: педагогіка, психологія, валеологія.    

Мета i завдання навчальної  дисципліни:  ознайомити студентів з методичними засадами 

проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя, різними 

формами та методами виховної роботи та особливостями їх проведення. 

  



 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Методи 

забезпечення 

результативного 

спілкування 

Знати: 

- конструювання, встановлення, 

поглиблення та завершення контакту; 

- поняття про педагогічне спілкування; 

- оптимальну манеру спілкування з 

учнями різних вікових груп. 

Вмiти: 

- встановлювати контакт з учнями 

різного віку; 

- винахідливо підходити до вирішення 

педагогічних конфліктів; 

- робити спілкування результативним. 

- уміння формулювати та 

висловлювати власну 

позицію та думки; 

- навички у спілкуванні та 

встановленні контакту. 

2. Формування 

мотивації у дітей 

Знати: 

- види мотивів дітей; 

- засоби та критерії формування 

мотивації на здоровий спосіб життя; 

- види засобів виховання мотивації. 

Вмiти: 

- охарактеризувати види мотивації та 

пізнавальні процеси дитини; 

- продіагностувати мотиваційну сферу 

дитини; 

- відбирати та застосовувати засоби 

виховання мотивації. 

- уміння сприяти 

фармуванню позитивної 

внутрішньої мотивації 

дитини на здоровий 

спосіб життя; 

- здатність формувати 

мотивацію; 

- уміння ставити цілі 

виховання мотивації. 

3. Особливості 

проведення виховної 

роботи з формування 

мотивації до 

здорового способу 

життя з учнями різних 

вікових 

Знати: 

- класифікацію форм виховної роботи, її 

типи; 

- характеристику форм організації 

виховання; 

- методологію організації виховної 

роботи; 

- структуру та функції виховної години. 

Вмiти: 

- проводити виховну роботу з учнями 

різного віку; 

- організовувати виховну роботу. 

- володіння умінням 

організовувати та 

проводити виховну 

роботу; 

- вміння складати плани 

проведення виховних 

годин. 

4. Основні методи 

формування 

позитивної мотивації 

на здоровий спосіб 

життя. Особливості 

проведення. 

Знати: 

- методи та форми виховної роботи; 

- різницю між активними та 

традиційними методами виховної 

роботи, та особливості проведення 

кожного з них. 

Вмiти: 

- проводити активні та традиційні  

методи виховної роботи; 

- організовувати та проводити виховні 

заходи. 

- вміння застосовувати у 

виховній роботі різні 

методи її організації; 

- вміння складати плани 

проведення виховних 

заходів; 

- володіння навичками 

проведення виховних 

заходів. 

5. Формування в учнів 

прагнення до 

здорового способу 

життя за допомогою 

здоров’язберігаючих 

Знати: 

- поняття про здоров’яформуючі виховні 

технології; 

-  групи методів  здоров’язберігаючих 

освітніх технологій; 

- вміння застосовувати 

інтерактивні методи у 

виховній роботі; 



та інтерактивних 

технологій. 

- інтерактивні форми виховної роботи, 

умови їх ефективного проведення; 

- види інтерактивних вправ,регламент їх 

проведення. 

Вмiти: 

- організовувати та проводити 

інтерактивні вправи; 

- застосовувати пізнавальні ігри для 

розвитку мотивації на ведення 

здорового способу життя 

- володіння навичками 

проведення інтерактивних 

ігор. 

 

 

  



ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  3  кредитiв ЄКТС  90  годин. 

 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин  

(заочна (вечiрня)  

форма навчання) 
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Модуль І  

Психологічні передумови 

проведення виховної роботи з 

формування мотивації  

до здорового способу життя 

14 4 2 8 14 4 4 0 

 

- 26 

1. Тема 1. Методи 

забезпечення 

результативного спілкування 

6 2 - 4 8 2 2 - - 13 

2. Тема 2. Формування 

мотивації у дітей 

8 2 2 4 6 2 2 - - 13 

Модуль ІІ  

Проведення виховної роботи з 

формування мотивації до 

здорового способу життя 

30 8 8 14 32 8 2 6 - 52 

3.  Тема 1. Особливості 

проведення виховної роботи 

з формування мотивації до 

здорового способу життя з 

учнями різних вікових груп 

10 2 4 4 8 - - 2 - 13 

4. Тема 2. Основні методи 

формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб 

життя.  

8 2 2 4 8 - 2 - - 13 

5. Тема 3. Формування в учнів 

прагнення до здорового 

способу життя за допомогою 

здоров’язберігаючих та 

інтерактивних технологій. 

8 2 

 

4 2 8 - - 2 - 13 

6. Тема 4. Рухливі ігри та 

фізкультхвилинки як засіб 

формування мотивації до 

здорового способу життя 

учнів початкових класів. 

4 2 2 8 - - 2 - 13 

Разом:  44 10 14 20 46 12 6 6 - 78 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 
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Модуль І Психологічні передумови проведення виховної роботи з 

формування мотивації до здорового способу життя 

 

Тема 1. Методи забезпечення результативного спілкування 

Змiст теми: 

Цілеспрямоване конструювання. Встановлення контакту. 

Поглиблення контакту. Завершення контакту. Оптимальна манера 

спілкування при проведенні виховної роботи з учнями різних вікових 

груп (молодшого шкільного віку (6 - 10 років), середнього шкільного 

віку (від 10 - 11 до 15 років), старшого шкільного віку (15 - 18 років). 

Культура педагогічного спілкування. Засоби врегулювання 

педагогічного конфлікту, який вже виник. Педагогічне спілкування. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Психологія праці: Підручник для студентів ВНЗ. — 2-ге вид., 

перероб. і доп. Затверджено МОН / Баклицький І.О. — К., 2008. — 

655 с. 

2. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. O 3-тє 

видання, перероблене та доповнене O К.: Видавництво Ліра-К, 

2016. – 608 с. 

3. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики 

сотрудничества. — К., 1991. 

4. Антонова-Турченко О.Г. Від конфліктів до взаєморозуміння. - К., 

1991. 

 

Тема 2. Формування мотивації у дітей 

Змiст теми: 

Мотивація та пізнавальні процеси дитини. Види мотивів (пізнавальні, 

соціальні,зовнішні,внутрішні). Сутність та розвиток мотивації. 

Сприяння формуванню внутрішньої мотивації учнів в межах 

виховного процесу. Діагностика мотиваційної сфери. Постановка 

цілей виховання мотивації. Засоби формування мотивації навчання. 

Відбір і застосування педагогічних засобів виховання мотивації 

(утриманням навчального матеріалу, методи і форми навчання, наочні 

та технічними засобами навчання, дидактичні матеріали, думка 

колективу). 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 280 с. 

2. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики 

индивидуальности Учеб. пособие / Калинингр. ун-т. – 

Калининград, 2000. – 572 с.  

3. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник, К: Либідь, 

2005. - 400 с. 
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4. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний 

посібник / 

5. В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська 

книга, 2010. – 352 с. 

 

Модуль ІІ Проведення виховної роботи з формування мотивації до 

здорового способу життя 

 

Тема 1. Особливості проведення виховної роботи з формування 

мотивації до здорового способу життя з учнями різних вікових груп.  

Змiст теми: 

Особистісна культура вчителя, як одна з умов формування мотивації 

до здорового способу життя у його учнів. Класифікація форм виховної 

роботи. Типи форм виховної роботи. Форми організації виховання 

(масові, групові (гурткові), індивідуальні). Проведення виховної 

роботи з учнями молодшого шкільного віку, середнього шкільного 

віку, старшого шкільного віку. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Артеменко З. В. Азбука форм воспитательной работы: 

Справочник /З. В. Артеменко, Ж. Е. Завадская. — Мн, 2001. - 

250с. 

2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник, К: Либідь, 

2005. - 400 с. 

3. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки. 

4. Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика 

організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний 

посібник / Л.В.Кондрашова,О.О.Лаврентьєва, Н.І.Зеленкова. – 

Кривий Ріг : КДПУ, 2008 – 187 с 

 

 

Тема 2. Основні методи формування позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя. Особливості проведення. 

 

Змiст теми: 

Форми виховної роботи. Методи виховної роботи. 

Активні методи: соціальне проектування, метод відкритої трибуни, 

ситуаційно-рольова гра, соціально-психологічний тренінг, 

інтелектуальний аукціон, «мозкова атака», метод аналізу соціальних 

ситуацій з морально-етичним характером, гра-драматизація. 

Традиційні методи: бесіда, диспут, лекція, семінар, роз'яснення, 

переконання, позитивний і негативний приклади, вироблення звичок, 

методи вправ, контролю і самоконтролю, створення громадської думки. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Виховні бесіди. 5-8 класи / Л. Шелестова, Ю. Царенко. – К.: 

Ред. загальнопед. газ., 2004. –128 с. 

2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі / З.В.Друзь. 

– Кривий Ріг: КДПУ, 2005. –256 с. 

3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. 

посібник / С.Г.Карпенчук. – К.: Вища школа, 2005. – С. 215 

– 240. 

 

Тема 3. Формування в учнів прагнення до здорового способу життя за 

допомогою здоров’язберігаючих та інтерактивних технологій. 
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2.4. 

Змiст теми: 

Здоров’яформуючі виховні технології. Групи методів 

здоров’язберігаючих освітніх технологій (специфічні, загально-

педагогічні) та їх прийоми. Виховання в учнів культури здоров’я. 

Інтерактивні форми виховної роботи. Умови ефективного проведення 

виховних годин інтерактивного характеру. Структура виховної години 

інтерактивного характеру. Види інтерактивних вправ, регламент їх 

проведення. Проведення й організація пізнавальних ігор як метод 

формування мотивації до здорового способу життя. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні 

технології навчання. – К.:А. С. К., 2004. 

2. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. 

3. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. 3-тє 

видання, перероблене та доповнене. К.: Видавництво Ліра-К, 

2016. – 608 с. 

Тема 4. Рухливі ігри та фізкультхвилинки як засіб формування 

мотивації до здорового способу життя учнів початкових класів. 

Створення здров’язбережувального середовища в навчальному закладі 

та формування мотивації на здоровий спосіб життя молодших 

школярів. Розвиток основ рухових навичок та формування мотивації до 

занять фізичними вправами в учнів початкових класів.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Арєф’єв В. Г., Єдинак Г.А. Фізична культурав школі (молодому 

спеціалісту): навч. посіб. Камянець - Подільський: ПП Буйницький О. 

А., 2007. – 248 с. 

2. Безверхня Г.В. Формування мотивації до самовдосконалення учнів 

загальноосвітніх шкіл засобами фізичної культуриі спорту: Метод 

реком. (для вчителів фіз. культури). - Умань: Вид-во Умань. держ. пед. 

ин-ту. - 2003. – 52 с. 
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4.2. Плани практичних, лабораторних занять  

 

Практичне заняття №1 

Тема: Методи забезпечення результативного спілкування 

Мета:поглибити знання учнів з теми, розвинути їх уміння правильно формулювати,  

висловлювати та відстоювати власну думку. 

Хід роботи: 

Короткий виклад матеріалу  студентам з тем: 

1. Культура педагогічного спілкування. 

2. Засоби врегулювання педагогічного конфлікту, який вже виник. 

3. Особливості педагогічного спілкування з дівчатами і хлопцями різних вікових  груп. 

Диспут: “Яким має бути сучасне педагогічне спілкування”. 

 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Методи забезпечення результативного спілкування 

Мета: сприяти формуванню у студентів правильної позиції і педагогічної винахідливості 

у вирішенні педагогічних конфліктів. 



Хід роботи: 

1. Група студентів ділиться на 2-3 підгрупи. 

   Спочатку кожен студент описує випадок педагогічного конфлікту, який відомий йому з 

власного досвіду або з літературних джерел. Підгрупа знайомиться з кожною ситуацією і обирає 

2-3 найцікавіших з них. 

   Потім кожна підгрупа колективно розробляє шляхи розв'язання обраних конфліктів і 

виступає з повідомленнями перед усією групою. Група обговорює кожне рішення. 

 

 2. Розробити типологію педагогічних конфліктів у початкових, середніх і старших класах, 

поклавши в основу певний критерій, наприклад, потреби дітей, види діяльності, типи помилок 

педагогів. 

 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Формування мотивації у дітей 

Мета: навчити студентів формувати мотивацію. 

Хід роботи: студенти вчаться формувати мотивацію за допомогою гри. 

1. Джанетт  Вос , для розвитку мотивації, рекомендує проводити гру «Для чого мені це 

потрібно» 

Учні, сидячи у парах, можуть розповісти один одному, що вони сподіваються отримати 

від теми. Зосередитися на своїй меті допоможе перелік питань: 

Мета… 

Засоби та умови (які засоби є в розпорядженні? Як я можу їх використати? Що мені ще 

знадобиться додатково?). 

Зобов’язання (чи прагну я докласти всіх зусиль для досягнення мети?). 

Дії (перший крок…, другий крок…, третій крок…). 

Можливі перешкоди (їх передбачення). 

Спостереження та контроль (як себе проконтролювати?). 

Підтримка (чи потрібна?). 

Сомооцінка (наскільки мені вдалося досягти мети?). 

Для формування мети можна уявити, як можна використати засвоєні знання в 

майбутньому. 

2. Студентам потрібно, об’єднавшись в пари, за 3 хв вмотивувати свого партнера 

(застосовуючи приклади, аргументацію, переконання, наводячи позитивні приклади та 

результати такої діяльності, та інші прийоми, про які вони дізналися на лекціях та практичних) 

щось зробити із списку нижче (після чого студенти міняються ролями): 

- переконати зробити  10 присідань; 

- переконати у важливості проведення фізкульт хвилинки (сама зараз);  

- робити зарядку щоранку; 

- виходити на пробіжку щоранку; 

- кожного дня проводити як мінімум 2 години на свіжому повітрі; 

- щодня проходити 6 км; 

- почати слідкувати за своїм раціоном; 

- вживати протягом дня більше чистої води; 

- виконувати спеціальні вправи, для зняття напруги з м’язів, перед сном. 

 

Практичне заняття №4 



Тема: Особливості проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового 

способу життя з учнями різних вікових груп 

Мета:поглибити знання студентів з теми. 

Хід роботи: студенти розбирають  та конспектують методичні рекомендації щодо 

організації виховної роботи, після чого колективно обговорюють. 

 

 

Практичне заняття №5 

Тема: Основні методи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Особливості проведення. 

Мета:поглибити знання учнів з теми. 

Хід роботи:студенти розглядають та записують у вигляді тез методику організації 

виховної роботи: методика проведення виховної години, організація та проведення виховних 

заходів, методика підготовки та проведення класних зборів, методика проведення бесіди за 

«круглим столом», дискусії, диспутів, прес-конференції,   

 

 

Практичне заняття №6 

Тема: Основні методи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Особливості проведення. 

Мета: поглибити знання учнів з теми. 

Хід роботи: студенти розглядають та записують у вигляді тез методику організації 

виховної роботи: гри, рухливих ігор з дітьми різного віку, вікторини, тематичної екскурсії ,  

заочної екскурсії, екскурсії в природу, свята, тематичної конференцій, читацької конференції, 

предметного тижня, пізнавальних вечорів, позакласних заходів . 

 

Практичне заняття №7 

Тема: Формування в учнів прагнення до здорового способу життя за допомогою 

здоров’язберігаючих та інтерактивних технологій. 

Мета: відпрацювати навики студентів проводити інтерактивні методи. 

Хід роботи:  

1) студенти розглядають інформацію на роздруківках про : 

- проведення й організацію пізнавальних ігор як метод формування мотивації до 

здорового способу життя; 

- методичні матеріали про інтерактивні вправи 

(http://metodichka.at.ua/publ/teorija_metodika_tekhnologiji/interaktivni_tekhnologiji_navchannja/inte

raktivna_vprava/2-1-0-15) 

2) студенти відпрацьовують навички проведення інтерактивних ігор один на одному 

(https://bondarchuk-raja.io.ua/s2292382/mayster-klas_interaktivni_tehnologie_navchannya). 

 

 

Лабораторна робота №1 

Тема: Методи забезпечення результативного спілкування 

Мета: відпрацювати навички спілкування та встановлення контакту з учнями.. 

Хід роботи: 

1. Проведення вправи на визначення емоційного стану учнів. 

По словесному опису поз і жестів визначте емоційний стан учня. Після виконання 

представник групи коментує відповіді. 

1. Учень сидить, підтримуючи голову, що звішується, очі напівзакриті; машинально щось 

малює на папері, теребить ручку і олівець. Зовні загальмований. (Нудьга) 

2. Учень часто покашлює, спостерігається зміна тону голосу, підняття долонь до губ і 

підборіддя, тремтіння шиї, потилиці, волосся, рухи дрібні, метушливі. (Нервозність) 

3. Учень стоїть, завівши руки за спину, і сильно однією рукою іншу (якщо сидить то 

схрещує ноги). (Самоконтроль) 

http://metodichka.at.ua/publ/teorija_metodika_tekhnologiji/interaktivni_tekhnologiji_navchannja/interaktivna_vprava/2-1-0-15
http://metodichka.at.ua/publ/teorija_metodika_tekhnologiji/interaktivni_tekhnologiji_navchannja/interaktivna_vprava/2-1-0-15
https://bondarchuk-raja.io.ua/s2292382/mayster-klas_interaktivni_tehnologie_navchannya


4. Учень переплітає пальці рук: великі пальці нервово рухаються і пощипують долоні; 

учень гризе або смокче кінець олівця, чіпає спинку стільця і розгойдує її, але не сідає; топчеться, 

перебирає ногами. (Невпевненість) 

5. Учень стоїть, схрестивши руки на грудях. (Недовіра і замкнутість, психологічний 

захист). 

 

2. Викладач роздає студентам : 

- типові схеми формування першого враження; 

- вимоги до засобів спілкування; 

- правила встановлення взаємодії з учнями 

- правила педагогічного спілкування. 

Після чого студенти об’єднуються в пари і застосовують їх в дії. Потім відбувається 

групове обговорення. 

 

 

Лабораторна робота №2 

Тема: Методи забезпечення результативного спілкування 

Мета: підсумувати та систематизувати знання з теми навчити студентів письмово 

висловлювати свої думки 

Хід роботи: 

Написати твір-роздум на одну з тем: 

1. “Позитивні і негативні стереотипи педагогічною спілкування у сучасній масовій школі”.  

2. “Найкращі зразки педагогічного спілкування, які я зустрічав у своєму житті”. 

 

Після чого бажаючі зачитують свій твір; група обговорює стереотипи педагогічною 

спілкування у сучасній масовій школі та найкращі зразки педагогічного спілкування, які вони 

зустрічали у своєму житті. 

 

 

Лабораторна робота №3 

Тема: Формування мотивації у дітей 

Мета:розширити знання з теми, навчити практично застосовувати інформацію. 

Обладнання: комп’ютери з доступом до мережі інтернет / роздруківки з інформацією, 

листи А4 (відповідно до кількості студентів). 

Хід роботи: 

1. Студенти розглядають та занотовують: 

- поради К. Роджерса для вчителя; 

- рекомендації щодо формування мотивації до навчання; 

- психологічні рекомендації з налагодження взаємодії із сучасним учнем; 

- для підвищення мотивації учнів пропонується; 

- як сприяти саморозвитку учнів. 

(http://www.zosh7-nizhyn.ho.ua/Psiholog_pedagog.htm) 
 

2. Студенти розглядають  та занотовують:  

- критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у молоді (на 

рівні фізичного,психічного,духовного та соціального здоров’я); 

- інформацію про набуття необхідних знань та умінь, вироблення певного ставлення 

та на цій базі формування конкретних навичок позитивної поведінки, збереження та зміцнення 

здоров'я учнями середніх класів  

(kotovsk-school3.at.ua/.../bondarenko_t.v-suchasni_pidkhodi); 

- мотивації, що лежать в основі формування стилю здорового життя 

(http://medbib.in.ua/motivatsii-zdorovya-zdorovogo-obraza.html). 
 

 3. На їх основі (враховуючи вікові особливості) створюють на листі А4 листівку, яка б 

мотивувала на здоровий спосіб життя: 

Варіант 1: учнів молодших класів; 

http://www.zosh7-nizhyn.ho.ua/Psiholog_pedagog.htm
http://medbib.in.ua/motivatsii-zdorovya-zdorovogo-obraza.html


Варіант 2: учнів середніх класів; 

Варіант 3: старшокласників; 

Варіант 4: молодь. 

 

 

Лабораторна робота №4 

Тема: Формування мотивації у дітей 

Мета:навчити студентів практично використовувати методики з діагностики мотивації 

школярів. 

Обладнання: роздруківки з методиками, бланки для їх проведення. 

Хід роботи: 

1. Письмово відповісти на запитання: 

1. Що таке мотивація? 

2. Наведіть побутові приклади різних мотивацій. 

3. Перерахуйте сім мотивацій здоров'я та формування стилю здорового способу життя. 

4. Дайте характеристику кожної мотивації окремо. 

5. Як пов'язані мотивація здоров'я і вік людини? 

 

2. Студенти розглядають та проводять один на одному методики з діагностики мотивації:  

- методика малюннової фрустрації Розенцвейга (тест РР, 1942), що дає змогу за 

співвідношенням мотиву і перешкоди виявляти спрямованість агресії; 

- методика діагностування ціннісних орієнтацій (М. Рокич), призначена для 

діагностування моделі ціннісних орієнтацій, зокрема її інструментальних та термінальних 

цінностей; 

- методика мотиваційної індукції (МІМ) Ж. Нюттена, що дає змогу оцінити силу 

мотиву на основі переважання помилок у різних ситуаціях (адаптував її Є. Васюков, 1984); 

- опитувальник для вимірювання результуючої тенденції мотивації досягнення - 

RAM (А. Мехрабіан, 1969); 

- опитувальник особистісних орієнтації - РОІ (Б. Шостром) (адаптація МДУ у 1987); 

- форма з вивчення особистості, що допомагає досліджувати мотиваційну сферу 

особистості - PRF (Д. Джексон, 1967); 

- шкала мотивації досягнення - AMS (Р. Нігард, Т. Гесьме, 1970); 

- шкала оцінки мотивації досягнення мети (Т. Елерс); 

 

- диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) - оцінювання спрямованості 

особистості підлітка (Е. Клімов, 1972); 

 

- особистісний орієнтаційний опитувальник - Orientation luven tory. Модифікації: 

"Особистісна спрямованість", "Ціннісні орієнтації особистості", "Орієнтовна анкета" (М. Басе; 

адаптація В. Смекала, М. Кучера, ЧССР, публікація, 1977); 

- мотиваційний особистісний опитувальник (Б. Кула-гін, 1981); 

- опитувальник потреби в досягненні (ПД) - оцінювання особливості мотивації 

досягнення (Ю. Орлов, 1978); 

- опитувальник Херманса - оцінювання мотивації у дітей 10-16 років (1971) і 

дорослих (1976) (X. Херманс, 1970); 

- список особистісних переваг (EPPS) - оцінювання сили потреб (А. Едвардс, 1954); 

- тест "Завершення речень" (Sentence Completion Test - SCT) - оцінювання словесних 

асоціативних зв'язків (Г. Еббінгауз, 1897; А. Пейн, 1928). Варіанти: тест емоційного інсайту (А. 

Тендлер, 1930), тест "Незавершені речення" - 1ST (два субтести по 50 пунктів; Дж. Ротгер, П. 

Віллерман), SSCT (60 пунктів; Дж.-М. Сакс). 

 

3. Обговорюють доцільність застосування кожної  методики. 

 

 

Лабораторна робота №5 



Тема:Особливості проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового 

способу життя з учнями різних вікових груп 

Мета:розширити знання з теми. 

Хід роботи: студенти розглядають та конспектують: 

1) поняття про виховну годину, її структуру та функції; 

2)рекомендації що до планування виховної роботи. 

 

 

Лабораторна робота №6 

Тема: Особливості проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового 

способу життя з учнями різних вікових груп 

Мета: навчити студентів складати плани проведення виховних годин. 

Хід роботи: студентам потрібно скласти план виховної години з формування мотивації на 

здоровий спосіб життя.. 

 

Лабораторна робота №7 

Тема:Основні методи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Особливості проведення. 

Мета: набути навички проведення виховних заходів. 

Хід роботи: студенти проводять один на одному бесіду за «круглим столом», дискусії, 

диспути, гри, прес-конференції, вікторини, тематичну конференцію (скорочений варіант), 

читацьку конференцію. 

 

Лабораторна робота №8 

Тема: Основні методи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Особливості проведення. 

Мета:навчити студентів застосовувати свої знання на практиці та складати плани 

виховних заходів. 

Хід роботи:студенти повинні скласти план проведення: 

А) предметний тиждень, 

Б) пізнавальний вечор, 

В) позакласний виховний захід, 

Г) тематичний день. 

 

Лабораторна робота №9 

Тема: Формування в учнів прагнення до здорового способу життя за допомогою 

здоров’язберігаючих та інтерактивних технологій. 

Мета: навчити студентів використовувати фільми, як засіб виховання та формування в 

учнів мотивації на здоровий спосіб життя. 

Хід роботи: студенти переглядають та письмово аналізують фільм/відео (його роль у 

формуванні мотивації на здоровий спосіб життя) -  

 Фільми та відео,що можуть переглянути студенти: 

1. Ваше здоровье! (мультфільм) 

(https://www.youtube.com/watch?v=KpOujFkr1AQ) 

 

2. "Бий і кричи" 

 

3. Наркотики. СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИИ! 

(https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo) 

 

 4. Чорно-біле кіно. Наркотики і підлітки. 12+ 

(https://www.youtube.com/watch?v=UDl0fXM9UCI) 

 

5. 14 фактів про здоров’я людини та стимул до здорового способу життя 

(https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UDl0fXM9UCI
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY


6. Как Видят Мир Люди в Разных Физических Состояниях 

https://www.youtube.com/watch?v=g0jwm4PQRYU 

 

 

Лабораторна робота №10 

Тема: Формування в учнів прагнення до здорового способу життя за допомогою 

здоров’язберігаючих та інтерактивних технологій. 

Мета: наочно продемонструвати студентам деякі з прийомів роботи зі школярами під час 

виховної роботи. 

Хід роботи: студенти переглядають та письмово аналізують відео, занотовують 

прийоми,які використовує лектор: https://www.youtube.com/watch?v=MOlWIgTidcc. 
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4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

    –  

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

  Методи поточного контролю: усне опитування, письмове опитування, перевірка 

конспектів, перевірка письмових завдань твір-роздум, модульні контрольні роботи. 

 

Модульна контрольна робота №1 

Варіант№1 

1. Поглиблення контакту при спілкуванні з учнями. 

2. Засоби врегулювання педагогічного конфлікту, який вже виник.  

3. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями старшого 

шкільного віку (15 - 18 років).  

4. Засоби формування мотивації навчання. 

 

Варіант№2 

1. Культура педагогічного спілкування.  

2. Мотивація та пізнавальні процеси дитини.  

3. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями молодшого 

шкільного віку (6 - 10 років). 

4. Сутність та розвиток мотивації. 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота №2 

Варіант№1 

1. Класифікація форм виховної роботи.  

2. Проведення виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. 

3. Активні методи виховної роботи.   

4. Групи методів здоров’язберігаючих освітніх технологій. 

 

Варіант№2 

1. Форми організації виховання (масові, групові (гурткові), індивідуальні). 



2. Проведення виховної роботи з учнями старшого шкільного віку. 

3. Традиційні методи виховної роботи. 

4. Умови ефективного проведення виховних годин інтерактивного характеру. 

 

 

5.2. Форми i методи підсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни – залік. 

 

Запитання до заліку з дисципліни 

1. Поняття та ціль цілеспрямованого конструювання.  

2. Основи встановлення контакту з групою (класом). 

3. Поглиблення контакту при спілкуванні з учнями. 

4. Завершення контакту з учнями.  

5. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями різних 

вікових груп. 

6. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями 

молодшого шкільного віку (6 - 10 років). 

7. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями  

середнього шкільного віку (від 10 - 11 до 15 років). 

8. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями  

старшого шкільного віку (15 - 18 років).  

9. Культура педагогічного спілкування.  

10. Засоби врегулювання педагогічного конфлікту, який вже виник.  

11. Педагогічне спілкування. 

12. Мотивація та пізнавальні процеси дитини.  

13. Види мотивів (пізнавальні, соціальні,зовнішні,внутрішні).  

14. Сутність та розвиток мотивації.  

15. Сприяння формуванню внутрішньої мотивації учнів в межах виховного процесу. 

Діагностика мотиваційної сфери.  

16. Постановка цілей виховання мотивації.  

17. Засоби формування мотивації навчання.  

18. Відбір і застосування педагогічних засобів виховання мотивації: наочні та технічні 

засоби навчання. 

19. Відбір і застосування педагогічних засобів виховання мотивації: дидактичні 

матеріали, думка колективу. 

20. Відбір і застосування педагогічних засобів виховання мотивації: утриманням 

навчального матеріалу, методи і форми навчання. 

21. Перерахуйте та охарактеризуйте сім мотивацій здоров'я та формування стилю 

здорового способу життя. 

22. Роль особистісної культури вчителя у формуванні мотивації до здорового способу 

життя у його учнів.  

23. Класифікація форм виховної роботи.  

24. Типи форм виховної роботи. 

25. Форми організації виховання (масові, групові (гурткові), індивідуальні).  

26. Проведення виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. 

27. Проведення виховної роботи з учнями середнього шкільного віку. 

28. Проведення виховної роботи з учнями старшого шкільного віку. 

29. Форми виховної роботи.  

30. Методи виховної роботи. 

31. Активні методи виховної роботи.   

32. Соціальне проектування. Сутність,особливості проведення. 

33. Метод відкритої трибуни. Сутність,особливості проведення. 

34. Ситуаційно-рольова гра. Сутність,особливості проведення. 

35. Соціально-психологічний тренінг. Сутність,особливості проведення. 

36. Інтелектуальний аукціон. Сутність,особливості проведення. 

37. «Мозкова атака». Сутність,особливості проведення. 



38. Метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним 

характером.Сутність,особливості проведення. 

39. Гра-драматизація. Сутність,особливості проведення. 

40. Традиційні методи виховної роботи. 

41. Бесіда. Сутність,особливості проведення. 

42. Диспут. Сутність,особливості проведення. 

43. Лекція. Сутність,особливості проведення. 

44. Семінар.  Сутність,особливості проведення. 

45. Роз'яснення. Сутність,особливості проведення. 

46. Переконання. Сутність,особливості проведення. 

47. Позитивний і негативний приклади. Сутність,особливості проведення. 

48. Методи вироблення звичок. Сутність,особливості проведення. 

49. Методи вправ.  Сутність,особливості проведення. 

50. Методи контролю і самоконтролю. Сутність,особливості проведення. 

51. Методи створення громадської думки. Сутність,особливості проведення. 

52. Здоров’яформуючі виховні технології.  

53. Групи методів здоров’язберігаючих освітніх технологій: специфічні, загально-

педагогічні. Їх характеристика. 

54. Групи методів здоров’язберігаючих освітніх технологій: специфічні, загально-

педагогічні. Їх прийоми.  

55. Виховання в учнів культури здоров’я: засоби,особливості проведення.  

56. Інтерактивні форми виховної роботи.  

57. Умови ефективного проведення виховних годин інтерактивного характеру.  

58. Структура виховної години інтерактивного характеру.  

59. Види інтерактивних вправ, регламент їх проведення.  

60. Проведення й організація пізнавальних ігор як метод формування мотивації до 

здорового способу життя. 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентів 

5.3.1.Розподіл балів за поточну успішність  

 

Вид контролю/ Кількість контрольних 

заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів за 

один вид 

контролю 

 

Загальна сума балів 

І Модуль  До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 6 балів 

До 25 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 25 балів 

До 25 балів 

ІІ  Модуль   До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 3 балів 

До 35 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До15 балів 

До 15 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 

 

 

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

 



Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 

EСТS 

Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 

(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 
 

 

 

 

Зараховано 

А 

80-89 

(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 

70 -79 

(достатній рівень) 

С 

65 – 69 

(задовільний рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

60-64 

(задовільний рівень) 

Е 

35-59 

(низький рівень) 

2  

(незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

  

 

 

VІ. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Назви розділів, 

тем. 

План, короткий 

зміст. 

К-ть 

го-

дин 

Вид 

заняття 

(лекція, 

семінар, 

практ., 

лабор.р-та 

тощо) 

Література Засоби 

навчання, 

матеріали 

Конт-роль 

1. Методи 

забезпечення 

результативного 

спілкування 

10 

 

 

лекція, 

практикч-

на, лабора-

торна 

1. Психологія 

праці: Підручник для 

студентів ВНЗ. — 2-ге 

вид., перероб. і доп. 

Затверджено МОН / 

Баклицький І.О. — К., 

2008. — 655 с. 

2. Зайченко І.В. 

Педагогіка: 

підручник / І. В. 

Зайченко. O 3-тє 

видання, перероблене 

та доповнене O К.: 

Видавництво Ліра-К, 

2016. – 608 с. 

3. Амонашвили 

Ш.А. 

Психологические 

 колоквіум, 

твір-

роздум 



основы педагогики 

сотрудничества. — 

К., 1991. 

4. Антонова-

Турченко О.Г. Від 

конфліктів до 

взаєморозуміння. - К., 

1991. 

2. Формування 

мотивації у 

дітей 

8 лекція, 

практикч-

на, лабора-

торна 

1. Столяренко О. 

Б. Психологія 

особистості. Навч. 

посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 

2012. – 280 с. 

2. Гребенюк О.С., 

Гребенюк Т.Б. 

Основы педагогики 

индивидуальности 

Учеб. пособие / 

Калинингр. ун-т. – 

Калининград, 2000. – 

572 с.  

3. Власова О.І. 

Педагогічна 

психологія: Навч. 

посібник, К: Либідь, 

2005. - 400 с. 

4. Поліщук В. М. 

Вікова і педагогічна 

психологія : 

навчальний посібник / 

5. В. М. Поліщук. 

– Вид. 3-тє, виправ. – 

Суми : 

Університетська 

книга, 2010. – 352 с. 

 колоквіум, 

перевірка 

к-пекту, 

письмове 

опиту-

вання 

 

3. Особливості 

проведення 

виховної роботи 

з формування 

мотивації до 

здорового 

способу життя з 

учнями різних 

вікових 

8 лекція, 

практикч-

на, лабора-

торна 

1. Артеменко З. 

В. Азбука форм 

воспитательной 

работы: Справочник 

/З. В. Артеменко, Ж. 

Е. Завадская. — Мн, 

2001. - 250с. 

2. Власова О.І. 

Педагогічна 

психологія: Навч. 

посібник, К: Либідь, 

2005. - 400 с. 

3. Гін А. О. 

Прийоми 

педагогічної техніки. 

4. Гуревич К.М. 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

 колоквіум, 

перевірка 

к-пекту 



школьников. — М., 

1988. 

5. Кондрашова, 

Л.В., Лаврентьєва, 

О.О., Зеленкова, Н.І. 

Методика організації 

виховної роботи в 

сучасній школі: 

навчальний посібник 

/ 

Л.В.Кондрашова,О.О.

Лаврентьєва, 

Н.І.Зеленкова. – 

Кривий Ріг : КДПУ, 

2008 – 187 с 

4. Основні 

методи 

формування 

позитивної 

мотивації на 

здоровий спосіб 

життя. 

Особливості 

проведення. 

10 лекція, 

практик- 

на, лабора-

торна 

1. Виховні бесіди. 

5-8 класи / Л. 

Шелестова, Ю. 

Царенко. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 

2004. –128 с. 

2. Гін А. О. 

Прийоми 

педагогічної техніки. 

3. Друзь З.В. 

Виховні технології в 

сучасній школі / 

З.В.Друзь. – Кривий 

Ріг: КДПУ, 2005. –

256 с. 

4. Карпенчук С.Г. 

Теорія і методика 

виховання: навч. 

посібник / 

С.Г.Карпенчук. – К.: 

Вища школа, 2005. – 

С. 215 – 240. 

5. Кацинська Л.П. 

Виховний процес в 

сучасній школі: 

методичний посібник 

/ Л.П.Кацинська. – 

Рівне, 1997. – 159с. 

презентація колоквіум,  

перевірка 

к-пекту та 

письмових 

завдань 

5. Формування в 

учнів прагнення 

до здорового 

способу життя 

за допомогою 

здоров’язберіга

ючих та 

інтерактивних 

технологій. 

8 лекція, 

практикч-

на, лабора-

торна 

1. Пометун О. І., 

Пироженко Л. В. 

Сучасний урок. 

Інтерактивні 

технології навчання. -

К.:А. С. К., 2004. 

2. Столяренко О. 

Б. Психологія 

особистості. Навч. 

посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 

2012. – 280 с. 

 колоквіум, 

письм. 

Аналіз 

фільмів 

 



3. Суворова Н. 

Интерактивное 

обучение: новые 

подходы // 

Инновации в 

образовании. -2001. -

№5 

4. Красовицький 

М.Г. Методика 

виховної роботи / 

М.Г.Красовицький. – 

К.: Освіта, 1992. –215 

с. 

5. Зайченко І.В. 

Педагогіка: 

підручник / І. В. 

Зайченко. O 3-тє 

видання, перероблене 

та доповнене O К.: 

Видавництво Ліра-К, 

2016. – 608 с. 

6. Рухливі 

ігри та 

фізкультхвилин

ки як засіб 

формування 

мотивації до 

здорового 

способу життя 

учнів 

початкових 

класів. 

4 лекція, 

практикч-

на, лабора-

торна 

1. Арєф’єв В. Г., 

Єдинак Г.А. Фізична 

культурав школі 

(молодому 

спеціалісту): навч. 

посіб. Камянець - 

Подільський: ПП 

Буйницький О. А., 

2007. – 248 с. 

2. Безверхня Г.В. 

Формування 

мотивації до 

самовдосконалення 

учнів загальноосвітніх 

шкіл засобами 

фізичної культуриі 

спорту: Метод реком. 

(для вчителів фіз. 

культури). - Умань: 

Вид-во Умань. держ. 

пед. ин-ту. - 2003. – 52 

с. 

 колоквіум, 

перевірка 

к-пекту, 

письмове 

опиту-

вання 

 

 

 

VІІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу  

 

Основні джерела 

1. Агаджанян Н. А. Основы валеологии: в 3 кн. / Н. А.Агаджанян, В. А.Ананьев, Ю. 

А.Андреев, Г. Л.Апанасенко, В. В.Бойко; под. ред.В. П.Петленко. - К.: Олимпийская 

литература, 1999. - Кн. 2. - 351с. 

2. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. — К., 1991. 

3. Артеменко З. В. Азбука форм воспитательной работы: Справочник /З. В. Артеменко, Ж. 

Е. Завадская. — Мн, 2001. - 250с. 

4. Антонова-Турченко О.Г. Від конфліктів до взаєморозуміння. - К., 1991. 

5. Бех І.Д. та ін. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні /  



6. І.Д. Бех [та ін.]// Книга класного керівника: довідково-методичне видання / С.В. 

Кириленко,Н.І. Косарева. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – С.288-326. 

7. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник, К: Либідь, 2005. - 400 с. 

8. Виховні бесіди. 5-8 класи / Л. Шелестова, Ю. Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. 

–128 с. 

9. Виховна робота в закладах освіти України. Випуск ІІ. Збірник нормативних документів 

та методичних рекомендацій. — К., 1998. - 89с. 

10. Волкова Н. П. Педагогіка, К., 2007. - 235с. 

11. Воронов В. Разнообразие форм воспитательной работы// Классному руководителю. - 

№1. - 2001. - С. 26-28. 

12. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности Учеб. пособие / 

Калинингр. ун-т. – Калининград, 2000. – 572 с.  

13. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки. 

14. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі / З.В.Друзь. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. –

256 с. 

15. Забродин Ю.М., Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые связи в структуре 

направленности человека. - Вопросы психологии, 1989, - №6. - С. 100-108. 

16. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. O 3-тє видання, перероблене та 

доповнене O К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с. 

17. Калечиц Т.Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися / Т.Н.Калечиц, 

З.А.Кейлина. – М.: Просвещение, 1980. – 110 с. 

18. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник / С.Г.Карпенчук. – К.: Вища 

школа, 2005. – С. 215 – 240. 

19. Кацинська Л.П. Виховний процес в сучасній школі: методичний посібник / 

Л.П.Кацинська. – Рівне, 1997. – 159 с. 

20. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997. - 256с. 

21. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі – К., 1991. - 12с. 

22. Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної 

роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова,О.О.Лаврентьєва, 

Н.І.Зеленкова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008 – 187 с 

23. Лапаєнко С. В. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб 

життя: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.07 / Лапаєнко Світлана Володимирівна; Інститут 

проблем виховання НАПН України. - К., 2000. - 203с. 

24. Леонтьев А.А. Единицы и уровни деятельности. - Вестник МГУ, серия №14 

“Психология”. - 1978. - №2. - С.3-13. 
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