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1. Опис дисципліни 

Шифр дисципліни _______________________________ 

Загальнi 

характеристики 

дисциплiни 

Навчальне 

навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань   01 Освіта 
                                              (шифр, назва) 

Кiлькiсть кредитiв - 4 Методи навчання: 

- словесні 

- наочні  

- практичні 

Спецiальнiсть  

013  Початкова освіта 
(код, назва)  

Загальна кiлькiсть годин – 

 120 

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 

Бакалавр 
(бакалавр/магiстр) 

Лекцiї: 

26 год. 6 год. 

Практичні  заняття: 

Нормативна 28 год. 6 год. 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни 

за навчальним планом  

II 

6 год. - Форми поточного 

контролю: 

модульні контрольні 

роботи 

Індивiдуальна робота: 

Семестр IV  - - 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 2 

- самостiйна робота 2  

 

60  год. 

 

108 год. 

Форма пiдсумкового 

контролю:   

Екзамен  

 

 Спiввiдношення 

аудиторних годин i годин 

СРС: 

 

Мова навчання -  

українська 

1/2 1/9 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теорія та методика виховання 

учнів молодшого шкільного віку. 

 Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна „Теорія та методика 

виховання” враховує попередню підготовку студентів із навчальних курсів: “Вступ 

до спеціальності”, “Загальні основи педагогіки”, “Загальні основи психології”, 

“Історія педагогіки”, “Дидактика” та забезпечує базу для наступного поглиблення 

знань, умінь та навичок із психолого-педагогічних дисциплін: «Педагогічні 

технології у початковій школі», галузеві методики. 
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Мета викладання навчальної дисципліни “Теорія і методика виховання” є 

підготовка майбутнього вчителя початкової школи до виховної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни “Теорія і методика виховання” є: 

 - ознайомлення майбутнього вчителя з процесом виховання у початковій 

школі; 

  - озброєння студентів знаннями, вміннями і навичками роботи з дітьми за 

умов особистісно-орієнтованого виховання; 

- розвиток у них творчих здібності, ініціативності, самостійності, творчого 

мислення; 

 - здійснення практичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

організації виховної роботи з молодшими школярами 

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

 
№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати сутність і зміст виховного процесу, його 

мету, основні етапи; принципи та закономірності 

реалізації; 

Вміти виділяти актуальні проблеми сучасного 

виховного процесу; на основі загальної мети 

виховання та врахування специфіки виховання дітей 

молодшого шкільного віку визначати завдання 

виховання дітей певного класу (1-4); враховувати 

основні закономірності та принципи виховання 

дітей; визначати осонні шляхи та способи 

національного виховання учнів 

Здатність планувати та 

організовувати процес 

виховання як цілісну систему 

формування особистості 

дитини молодшого шкільного 

віку у взаємозв’язку всіх його 

компонентів (мети і завдань, 

чинників впливу, 

закономірностей і принципів, 

методів, прийомів, засобів, 

форм виховання, діагностики 

й корекції та результатів). 

Здатність реалізувати 

завдання, принципи та шляхи 

національного виховання 

підростаючого покоління у 

системі загальноосвітньої 

школи 

 

2. Знати методи виховного впливу, їх оптимальний 

вибір; 

Вмiти створювати умови та підбирати методи 

виховного впливу на дитину для усвідомленого 

сприйняття та засвоєння соціальних норм, 

культурних і статево-рольових стандартів поведінки 

3. Знати особливості формування дитячого колективу; 

Вмiти прогнозувати розвиток колективу, планувати 

його ближню, середню і далеку перспективу 

діяльності, використовувати колектив як засіб 

розвитку кожного його члена, об'єднувати його 

зусилля навколо спільної діяльності, розподіляти 

обов'язки між учнями на основі перспективних, 

середніх та ближніх цілей у плануванні роботи учнів 

Здатність формувати дитячий 

колектив з урахуванням його 

типу, завдань, ознак, стадії 

розвитку 
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класу, розподілу між ними доручень з метою 

об'єднання зусиль учнів навколо спільної діяльності, 

створювати такий виховний колектив, який би став 

засобом розвитку кожного його члена; організувати 

колективне самоврядування, забезпечити органічне 

сполучення керування і  самоврядування, тактовно 

здійснювати педагогічне керівництво дитячим 

самоврядуванням 

4. Знати системи розумового, морального, фізичного, 

трудового, естетичного, національного та ін. 

напрямки виховання учнів початкової школи; 

Вмiти створювати умови та підбирати форму, метод 

виховного впливу для поєднання інтелектуального, 

фізичного і соціального розвитку молодшого 

школяра; організувати та забезпечити чуттєве 

сприймання та спілкування дітей із соціальним та 

природним оточенням; організувати та забезпечити 

єдність інтелектуального та емоційного сприймання 

навколишньої природи; - здійснювати виховання 

самоповаги, почуття власної гідності у молодших 

школярів; 

Здатність здійснювати 

виховний вплив на 

особистість дитини з 

урахуванням її індивідуальних 

особливостей та згідно 

сучасних вимог щодо 

формування всебічно, 

гармонійно розвиненої та 

компетентної особистості. 

 

5. Знати позакласні та позашкільні форми організації 

виховного процесу; 

Вміти визначити та організувати різні види і форми 

виховної роботи; формувати національну свідомість 

та гордість за свою націю, державу, усвідомлення її 

краси і багатства, повагу до культури свого народу, 

традицій, звичаїв, обрядів, свят 

Здатність планувати, 

організовувати та проводити 

різні форми позаурочної 

виховної роботи з учнівським 

колективом та кожним учнем 

індивідуально 

 

6. Знати виховні функції та зміст діяльності класного 

керівника; 

Вмiти планувати діяльність, визначати її об'єкт і 

предмет з урахуванням вікових, індивідуальних 

особливостей дітей, їх інтересів і можливостей; 

організовувати, корегувати взаємини з дітьми у 

процесі спільної діяльності 

7. Знати форми та методи педагогічного керівництва 

вихованням дітей у сім'ї; 

Вмiти встановлювати правильні (педагогічно 

доцільні, тактовні, засновані на загальних інтересах) 

взаємини з родиною дитини, забезпечувати 

конструктивну взаємодію з батьками та іншими 

старшими членами сімейного співтовариства 

Здатність планувати та 

організовувати взаємодію з 

батьками молодших школярів 

засобами різних методів, 

форм співпраці та надавати їм 

консультативну допомогу 

щодо сімейного виховання 

дитини 
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ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  4 кредити ЄКТС 120 години. 

 

 

 

№  

з/п

  

 

 

 

 

Назви модулiв i тем 

Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин  

(заочна (вечiрня) форма 

навчання) 

А
у
д
и

т
о
р

н
i 

Л
ек

ц
iї

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

i 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
i 

С
Р

С
 

А
у
д
и

т
о
р

н
i 

Л
ек

ц
iї

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

i 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
i 

С
Р

С
 

Змістовий модуль 1. Процес виховання як цілісна система 

1 Тема 1.1. Сутність процесу 

виховання. Національна 

система виховання 

8 4 4 - 8 2 2 

 

 

- - 15 

2 Тема 1.2. Загальні методи 

виховання, їх класифікація 
6 2 2 2 8 1 1 - 15 

3 Тема 1.3. Зміст виховного 

процесу  
8 4 4 - 8 1 1 - 15 

Змістовий модуль 2.  

Форми організації процесу виховання та методика їх проведення 

4 Тема 2.1. Особистість і 

колектив. Методика 

організації виховного 

колективу 

8 4 4 - 8 3 2 1 - 15 

5 Тема 2.2. Методика 

виховної роботи: сутність і 

зміст. Система діяльності 

класного керівника 

10 4 4 2 8 - - - 15 

6 Тема 2.3. Позакласне та 

позашкільне виховання. 

Методика організації 

позакласної виховної 

роботи з учнями початкової 

школи 

12 4 6 2 10 1 1 - 15 

7 Тема 2.4. Взаємозв’язок 

школи, сім'ї та 

громадськості у вихованні 

учнів. Методика організації 

виховної роботи з батьками 

8 4 4 - 10 4 2 2 - 18 

Разом : 120 год. 60 26 28 6 60 12 6 6 - 108 
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ІV. Змiст дисциплiни 
№  

з/п 

4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 

Всього в т.ч. 

лекцiй 

1. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1. Процес виховання як цілісна система 

    Тема 1.1. Сутність процесу виховання. 

1. Виховання як суспільне та педагогічне явище.  

2. Сутність процесу виховання, його основні риси. Рушійні сили 

виховання. 

3. Структура виховного процесу як цілісної системи. Етапи 

процесу виховання. 

4. Самовиховання та перевиховання. 

5. Принципи та закономірності виховання. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 10, 12, 13, 18,19, 

24, 43. 

 

Тема 1.2. Загальні методи виховання, їх класифікація. 

1. Поняття про методи і прийоми виховання. Вибір методів 

виховання. 

2. Класифікація методів виховання. 

3. Методи формування свідомості молодших школярів. 

4. Методи організації діяльності дітей та формування досвіду 

суспільної поведінки. 

5. Методи стимулювання позитивної поведінки та діяльності 

молодших школярів. 

6. Методи самовиховання особистості. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 12, 13, 18,19, 24, 

43. 

 

Тема 1.3. Зміст виховного процесу. 

1. Розумове виховання молодших школярів. Формування основ 

наукового світогляду.  

2. Моральне виховання молодших школярів. 

3. Система естетичного виховання учнів початкових класів. 

4. Трудове  та економічне виховання як складові процесу 

виховання. 

5. Фізичне виховання в системі початкової освіти. 

6. Основи національної системи виховання  в Україні.  Концепція 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 12, 13, 18,19, 24, 

43. 

 

Змістовий модуль 2. Форми організації процесу виховання та 

методика їх проведення 

Тема 2.1. Особистість і колектив. Методика організації виховного 

колективу 
1. Загальне поняття про колектив, його ознаки, функції. 

2. Формування особистості у колективі – основа побудови 

системи виховання. 

3. Структура учнівського колективу. Типи дитячих колективів, їх 

взаємозв’язок. 

4. Основні стадії розвитку колективу. 

5. Педагогічне управління колективом. Шляхи згуртування 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дитячого колективу. 

6. Технологія організації колективної творчої діяльності (КТД). 

Формування наскрізних умінь. 

7. Методика діагностування взаємовідносин в учнівському 

колективі. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні  - 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 

18,19, 24, 43. 

 

Тема 2.2. Методика виховної роботи: сутність і зміст. Система 

діяльності класного керівника. 
1. Специфіка методики виховання в гуманістичній парадигмі. 

Поняття про методику виховної роботи у школі. 

2. Виховні системи школи та соціуму. Характеристика найбільш 

відомих виховних систем школи та соціуму. 

3. Система діяльності та виховні функції класного керівника. 

4. Методика планування виховної роботи в школі та класі. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні -  2, 4, 9, 13, 15, 18, 20, 

21, 30-34, 45. 

 

Тема 2.3. Методика організації позакласних та позашкільних 

виховних заходів 

1. Позакласна виховна робота, її завдання та зміст, форми. 

2. Методика організації виховних годин (годин спілкування) з 

учнями початкових класів. 

3. Методика організації ранкових зустрічей. 

4. Методика організації виховних свят та нестандартних 

виховних заходів з  учнями початкових класів. 

5. Методика організації гурткової роботи з молодшими 

школярами. 

6. Позашкільна виховна робота, її типи, завдання. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 2, 5, 10, 13, 32, 42, 45. 

 

Тема 2.4. Сімейне виховання. Методика організації співпраці з 

батьками на основі партнерства. 

1. Сімейне виховання у різні періоди розвитку українського 

суспільства. Особливості і перспективи розвитку сучасної сім'ї, 

її функції. 

2. Стилі сімейного виховання. Благополучні і неблагополучні 

сім'ї. 

3. Психолого-педагогічні особливості діагностики сімей учнів. 

4. Традиційні та нетрадиційні форми співпраці школи з батьками. 

Підвищення рівня педагогічної культури сім'ї.  

5. Методика організації і проведення батьківських зборів. 

6. Методика організації індивідуальної роботи вчителя з 

батьками. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 3, 4, 6, 12, 13. 14, 18, 

19, 20, 24, 26, 43, 45. 
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4.2. Плани практичних та лабораторних занять  
Модуль 1 

Практичне заняття № 1; 2 

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

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Виховання як суспільне та педагогічне явище.  

 Сутність процесу виховання, його основні риси. Рушійні сили виховання. 

 Структура виховного процесу. Етапи процесу виховання. 

 Самовиховання та перевиховання. 

 Принципи та закономірності виховання. 

 Комплексний підхід до виховання. 

II. Розв’язування педагогічних задач і ситуацій 

III. Практична робота 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 10, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Практичне заняття № 3 

Тема: Загальні методи виховання, їх вибір та поєднання. 

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Поняття про методи і прийоми виховання. Класифікація методів виховання. 

 Методи формування свідомості молодших школярів. 

 Методи організації діяльності дітей та формування досвіду суспільної поведінки. 

 Методи стимулювання позитивної поведінки та діяльності молодших школярів. 

 Методи самовиховання особистості. 

 Вибір методів виховання. 

II. Розв’язування педагогічних задач і ситуацій 

III. Практична робота 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Лабораторне  заняття № 1 

Тема: Загальні методи виховання, їх вибір та поєднання. 

Хід заняття: 

I. Аналіз методів виховання вчителя у реальних умовах шкільної практики. 

II. Розв’язування педагогічних задач і ситуацій 

III. Практична робота 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Практичне заняття № 4 

Тема: Розумове виховання. Формування наукового світогляду учнів початкової школи. 

Моральне і естетичне виховання молодших школярів. 

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Завдання та шляхи розумового виховання молодших школярів. 

 Формування наукового світогляду учнів. 

 Завдання та шляхи морального виховання учнів. 

 Проблеми у моральному вихованні підростаючого покоління сьогодні. 

 Завдання та шляхи естетичного виховання учнів. 

 Потенціал уроків естетичного циклу у системі естетичного виховання учнів.  

II. Розв’язування педагогічних задач і ситуацій 

III. Практична робота 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Практичне заняття № 5 

Тема: Трудове і фізичне виховання молодших школярів. Національно-патріотичне 

виховання. 
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Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Завдання та шляхи трудового виховання учнів. 

 Види трудової діяльності. Вимоги до дитячої праці. 

 Проблеми трудового виховання учнів сьогодні. 

 Завдання та шляхи фізичного виховання учнів. 

 Проблеми фізичного виховання учнів сьогодні. 

 Основи національної системи виховання. 

 Концепція національно-патріотичного виховання української молоді.   

II. Розв’язування педагогічних задач і ситуацій 

III. Практична робота 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні - 3, 4, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Модуль 2 

Практичне заняття № 6 

Тема: Особистість і колектив у вихованні.  

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Загальне поняття про колектив, його ознаки, функції. 

 Формування особистості у колективі – основа побудови системи виховання. 

 Структура учнівського колективу. Типи дитячих колективів, їх взаємозв’язок. 

 Основні стадії розвитку колективу. 

 Педагогічне управління колективом.  

II. Розв’язування педагогічних задач і ситуацій 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні  - 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Практичне заняття № 7 

Тема: Технологія проектування колективної творчої справи (КТС). 

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Шляхи згуртування дитячого колективу.  

 Завдання КТС в сучасній школі. 

 Особливості КТС. 

 Тематика КТС. 

 Технологія проведення КТС 

         II.    Аналіз готових зразків КТС з молодшими школярами (робота з методичними папками). 

III.   Практична робота: розробка проекту КТС за темою на вибір студентів. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні  - 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Практичне заняття № 8 

Тема: Методика виховної роботи. Виховні системи шкіл та соціуму. 

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Поняття про методику виховної роботи у школі.  

 Специфіка методики виховної роботи з молодшими школярами. 

 Структура виховної роботи школи, її характеристика.  

 Поняття виховної системи школи та соціуму, її структура. 

 Характеристика найбільш відомих виховних систем школи та соціуму. 

II.      Практична робота: аналіз виховних систем шкіл (робота з методичною папкою чи 

презентаціями). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні -  2, 4, 9, 13, 15, 18, 20, 21, 30-34, 45. 

Практичне заняття № 9 

Тема: Зміст діяльності класного керівника. Планування вчителем-вихователем виховної 

роботи в 1-4 класах. 

Хід заняття: 
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I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Виховні функції та зміст діяльності класного керівника. 

 Документи, що регулюють діяльність класного керівника. 

 Завдання планування виховної роботи в школі та класі. 

 Структура плану виховної роботи. 

 Вимоги до планування виховної роботи. 

II. Практична робота: 1. розробка пам’ятки правил для класного керівника, що базується на 

його функціональних обов’язках та змісті діяльності.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні  - 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Лабораторне  заняття № 2 

Тема: Планування вчителем-вихователем виховної роботи в 1-4 класах. 

Хід заняття: 

I. Практична робота: розробка плану виховної роботи для учнів початкової школи за 

заданою психолого-педагогічною характеристикою класу (робота у мікрогрупах). 

II. Аналіз планів виховної роботи у шкільній практиці. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні  - 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 18,19, 24, 43. 

Практичне заняття № 10 

Тема: Позакласна та позашкільна виховна робота. Методика організації виховних годин 

з учнівським колективом. 

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Сутність та завдання позакласної виховна робота в школі. 

 Форми організації позакласної виховна робота в школі. 

 Сутність та завдання позашкільна виховна робота в Україні. 

 Типи позашкільних закладів освіти в Україні сьогодні. 

 Сутність виховної (класної) години, умови вибору її теми. 

 Завдання класних (виховних) годин з учнями початкової школи. 

 Різноманітність тематик виховних годин в початковій школі. 

 Методичні етапи планування та проведення виховних годин (підготовчий етап, 

етап проведення, аналітичний етап). 

 Структура плану-конспекту виховної години. 

 Вимоги до проведення виховної години з учнями початкової школи. 

II. Практична робота: розробка розгорнутого проекту виховної години для учнів 1-4 класів за 

заданою тематикою (тему задає викладач). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 2, 5, 10, 13, 32, 42, 45. 

Практичне заняття № 11 

Тема: Методика організації виховних свят та нестандартних форм виховання у 

початковій школі. 

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Сутність та завдання виховних свят в початковій школі. 

 Методичні етапи планування та проведення виховних свят (підготовчий етап, етап 

проведення, аналітичний етап). 

 Особливості організації підготовчого етапу виховного свята (методика написання 

сценарію, методика проведення репетицій, підготовка декорацій, костюмів, 

запрошення гостей…) 

 Особливості проведення нестандартних виховних заходів з учнями 1 – 4 класів. 

Приклади нестандартних виховних заходів 

II. Практична робота: розробка розгорнутого проекту нестандартного виховного свята для 

учнів 1-4 класів за заданою тематикою (тему задає викладач). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 2, 5, 10, 13, 32, 42, 45. 

Практичне заняття № 12 

Тема: Методика організації гурткової роботи з учнями початкової школи. 
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Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Сутність гурткової роботи в загальноосвітній школі. 

 Завдання гурткової роботи в початковій школі. 

 Види гуртків у початковій школі, їх завдання, приклади. 

 Вимоги щодо організації гурткової роботи в початковій школі. 

 Що таке програма гуртка, хто її затверджує. Її структура. 

 Що таке календарно-тематичний план гуртка, його структура. 

 Що таке журнал керівника гуртка, його структура. 

 Планування гурткового заняття, його структура, вимоги до нього. 

II. Практична робота: 1. розробка календарно-тематичного плану гуртка для молодших 

школярів (на вибір студента). 

2. розробка оголошення до гуртка. 

3. розробка одного гурткового заняття. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 2, 5, 10, 13, 32, 42, 45. 

Лабораторне  заняття № 3 

Тема: Позакласна виховна робота в школі та методика її організації та проведення. 

Хід заняття: 

I. Спостереження та аналіз особливостей здійснення позакласної виховної роботи в 

шкільній практиці. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 2, 5, 10, 13, 32, 42, 45. 

Практичне заняття № 13 

Тема: Спільна виховна робота школи і сім'ї .  

Хід заняття: 

I. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Виховання в сім'ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Функції сім'ї.  

 Сімейне виховання у різні періоди розвитку українського суспільства. 

Особливості і перспективи розвитку сучасної сім'ї. 

 Стилі сімейного виховання.  

 Благополучні і неблагополучні сім'ї, їх умови. 

 Традиційні та нетрадиційні форми зв’язку школи з батьками. Підвищення рівня 

педагогічної культури сім'ї.  

II. Розв’язування педагогічних задач і ситуацій 

III. Практична робота 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 3, 4, 6, 12, 13. 14, 18, 19, 20, 24, 26, 43, 45 

Практичне заняття № 14 

Тема: Методика організації роботи з батьками. Методика проведення батьківських зборів.  

Хід заняття: 

II. Теоретичне обговорення основних положень теми: 

 Психолого-педагогічні особливості діагностики сімей учнів. 

 Традиційні та нетрадиційні форми зв’язку школи з батьками.  

 Завдання організації і проведення батьківських зборів. 

 Види батьківських зборів. 

 Вимоги до проведення батьківських зборів. 

 Підготовчий етап до проведення батьківських зборів. 

 Етап проведення батьківських зборів. Його структура.  

 Аналіз результатів батьківських зборів. Протокол батьківських зборів. 

II. Практична робота : розробка проекту перших батьківських зборів (за заданою тематикою 

та структурою викладача). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: основні – 3, 4, 6, 12, 13. 14, 18, 19, 20, 24, 26, 43, 45. 
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V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю: 

 Форми поточного контролю: модульні контрольні роботи. 

 Методи поточного контролю: усне опитування, тести, контрольні завдання. 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю: 

    екзамен. 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв: 

1) якість знань (правильність, повнота, глибина, системність, дієвість, 

узагальненість, міцність); 

2) ступінь сформованості професійних умінь з дисципліни; 

3) ступінь самостійності в навчальній діяльності; 

4) досвід творчої пошукової діяльності. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Т 1 Т 2 Т 3 Модульна 

контрольна 

робота 1 

Т 4 Т5 Т6 Т7 Модульна 

контрольна 

робота 2 

10 10 20 10 10 10 10 10 10 

200 / 2 =100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Питання до екзамену 

Охарактеризуйте сутність виховання як суспільного явища та педагогічного 

процесу. 

Доведіть, що процес виховання є процесом цілеспрямованим. 

Доведіть, що результати процесу виховання віддалені у часі. 

Структура виховного процесу. Проаналізуйте взаємозв'язок компонентів 

виховного процесу. 

Визначте мету і завдання гуманістичного виховання. 

Охарактеризуйте ознаки виховного процесу. 

Охарактеризуйте рушійні сили виховання. 

Психолого-педагогічна сутність самовиховання, його структура, зміст та 

педагогічні функції. Форми і методи самовиховання особистості. 

Охарактеризуйте педагогічні умови самовиховання особистості. 

Процес перевиховання. Охарактеризуйте і визначте його функції та етапи. 

Охарактеризуйте основні умови успішного застосування комплексного 

підходу у вихованні. 

Доведіть, що виховання - процес інтеріоризації загальнолюдських цінностей. 

Порівняйте роль цілеспрямованого та нецілеспрямованого виховного впливу 

на формування особистості у молодшому віці. 

Доведіть, що зв'язок виховання, навчання та розвитку дитини є закономірним. 

Покажіть взаємообумовленість та взаємозв’язок принципів виховання. 

Охарактеризуйте основні шляхи реалізації принципу індивідуального підходу 

до учнів. 

Розкрийте сутність принципу зв'язку виховання з життям,  яких умінь від 

педагога вимагає правильна реалізація цього принципу. 

Охарактеризуйте основні правила реалізації принципу єдності виховних 

впливів на вихованців. 

Доведіть, що національна система виховання - цілісна система. 

Охарактеризуйте основні принципи національного виховання. 

Проаналізуйте можливості залучення дітей до надбань національної культури 

у процесі виховання. 
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Охарактеризуйте рушійні сили виховного процесу. 

Розкрийте найважливіші закономірності виховання. 

Доведіть залежність ефективності виховання від умов мікро- та 

макросередовища. 

Методи і прийоми виховання. Вимоги щодо вибору методів і прийомів 

виховання. Визначте групи методів виховання у відомих вам класифікаціях. 

Визначте зв'язки між методами, прийомами та засобами виховання. 

Дайте характеристику методів виховання за допомогою яких формується 

досвід суспільної поведінки. Визначте умови їх успішного використання. 

Дайте мотивовану оцінку застосування методів вправ у процесі виховання. 

Визначте і дайте характеристику методів формування свідомості молодших 

школярів. 

З якою метою використовується група методів формування суспільної 

свідомості і які основні вимоги до їх реалізації. 

За яких умов застосовуються методи стимулювання позитивної поведінки і 

діяльності школярів. 

За яких умов застосування методів заохочення і покарання є ефективним. 

Дайте характеристику методів самовиховання. 

Як втілюються у методах принципи виховання. 

Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості учня. 

Охарактеризуйте ознаки, за якими можна судити про розвиток колективу. 

Дайте характеристику структури дитячого колективу в умовах початкової 

школи, визначте місце особистості в системі колективних відносин. 

Охарактеризуйте стадії розвитку учнівського колективу. 

Як ви уявляєте собі діяльність педагога з розвитку учнівського колективу.  

Розкрийте динаміку розвитку дитячого колективу, визначте умови успішного 

виховання колективних відносин. 

Колективна відповідальність має на увазі рівнозначну відповідальність і 

вихователя і вихованця. Визначте основні вимоги, які ставляться до вихователя. 

Проаналізуйте вплив неформального спілкування на виховання учнів 

початкової школи. 
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За яких умов найчастіше виникають конфлікти у взаємовідносинах колективу 

і особистості. 

Доведіть, що розвиток особистості і колективу - взаємообумовлені процеси; 

що колективне виховання не заперечує «вільне» виховання. 

Охарактеризуйте найбільш розповсюджені моделі розвитку відносин між 

особистістю і колективом. 

Мета і завдання трудового виховання учнів початкових класів. Шляхи 

реалізації трудового виховання. 

Визначте завдання і зміст морального виховання школярів, покажіть 

органічну єдність у цьому процесі загальнолюдських і національних цінностей. 

Покажіть залежність морального виховання від віку та індивідуального досвіду 

учнів. 

Який зміст вкладають в поняття «основи моральної культури». 

Охарактеризуйте роботу вчителя з формування основ моральної культури. 

Встановіть шляхи морального виховання школярів у навчальній і позакласній 

роботі. Покажіть своєрідність зв'язків морального виховання із іншими напрямками 

виховання. 

Формування основ моральної культури особистості передбачає виховання 

гуманності, свідомої дисципліни, культури поведінки та основ екологічної культури. 

Які Ви бачите практичні шляхи реалізації вказаних складників. 

Місце, роль і завдання розумового виховання у розвитку особистості. 

В чому суть та структура світогляду, яке його суспільне призначення і 

функції. 

Проаналізуйте мету і завдання естетичного виховання школярів. 

Які методи виховання необхідно використовувати для формування в учнів 

естетичних потреб. 

Розкрийте можливості уроків образотворчого мистецтва для естетичного 

виховання школярів. 

Охарактеризуйте основні завдання і зміст виховання фізичної культури 

особистості. 
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Визначте найбільш ефективні форми позакласної виховної роботи в сучасних 

умовах. 

Дайте характеристику позашкільних навчально-виховних закладів, та доведіть 

їх вплив на виховання особистості. 

Проаналізуйте завдання, які стоять перед позашкільними установами. У чому 

специфіка їх роботи в умовах сучасності. 

Форми зв’язку школи з батьками. Педагогічна культура батьків та шляхи її 

підвищення. 

Охарактеризуйте основні методи виховання у сім'ї. 

Охарактеризуйте функції сім'ї. Визначте сучасні проблеми сімейного 

виховання. Умови успішного виховання у сім'ї. 

Розкрийте специфіку сімейного виховання. Охарактеризуйте стилі сімейних 

відносин. 

Участь громадськості у вихованні учнів. Дитячі організації та самодіяльні 

об’єднання в Україні. Їх роль у вихованні підростаючого покоління.  

  Специфіка методики виховання у гуманістичній парадигмі. Поняття про 

методику виховної роботи у школі.  

Виховні системи школи та соціуму. Приклади найбільш відомих виховних 

систем, їх характеристика. 

Виховні функції класного керівника - вчителя початкових класів.  

Методика планування виховної роботи в школі та класі. 

Методики вивчення учнівського колективу, взаємовідносин між школярами. 

Примірна схема психолого-педагогічної характеристики класу та учня.   

Методика організації колективної творчої справи (КТС). Етапи КТС.  

Тематика КТС. Приклади КТС.  

Методика підготовки виховної години.  

Методика підготовки виховних свят. Тематика традиційних виховних свят у 

початковій школі.  

Нетрадиційна позакласна навчально-виховна робота, методика її організації.  

Методика організації  гурткової робота з молодшими школярами.  

Методика організації ранкових зустрічей. 
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Методика організації виховної роботи з батьками (традиційні, нетрадиційні 

форми роботи з батьками). Психолого-педагогічні особливості організації 

індивідуальної роботи з батьками. Діагностика сім'ї.  

Орієнтовні практичні питання: 

Охарактеризуйте 1 виховну систему школи (на вибір). 

Наведіть приклад календарного плану виховної роботи для учнів 1 (2, 3 чи 4) 

класу (на 1 семестр) за заданою характеристикою. 

Наведіть приклад 1 методики вивчення учнівського колективу (на вибір). 

Наведіть приклад пізнавальної КТС для учнів початкових класів.  

Наведіть приклад трудової КТС для учнів початкових класів.  

Наведіть приклад художньо-естетичної КТС для учнів початкових класів.  

Наведіть приклад оздоровчої КТС для учнів початкових класів.  

Наведіть приклад етичної КТС для учнів початкових класів.  

Продумайте примірну тематика виховних годин на морально-етичну тематику 

для учнів 1-го класу. 

Продумайте примірну тематика виховних годин на морально-етичну тематику 

для учнів 4-го класу. 

Складіть план проведення виховної години на етичну тематику: “Не кривди, 

синку, хліба» для учнів початкової школи. 

Складіть план проведення виховної години на пізнавальну тематику: 

«Тварини – брати наші менші» для учнів початкової школи. 

Складіть план проведення виховної години на національну тематику: 

«Батьківщина – рідна Україна» для учнів початкової школи. 

Складіть план проведення виховної години на етичну тематику: «Гірка правда 

краща від солодкої брехні» для учнів початкової школи. 

Продумайте примірну тематика виховних свят для учнів 1-4 класів. 

Приведіть приклад 1-го нестандартного виховного заходу (на вибір). 

Складіть план проведення екскурсії за темою на вибір. 

Складіть примірну тематику виховних заходів на народознавчу тематику для 

учнів 1-го класу. 
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Наведіть приклад календарного плану гуртка з будь-якого напрямку для учнів 

початкової школи. 

Розробіть примірний режим роботи ГПД з учнями 1 (2, 3 чи 4) класу. 

Складіть перелік тем для батьківських зборів для батьків учнів 1 (2, 3 чи 4) 

класу. 

Розробіть зміст анкети для батьків першокласників з метою з'ясування їх 

виховних можливостей (не менше 8-ми запитань). 

Розробіть зміст анкети для батьків першокласників з метою з'ясування 

загальних відомостей про сім'ю.  

Складіть план проведення перших зборів для батьків учнів 1-го класу. 

Складіть план проведення зборів для батьків учнів 2-го класу за темою на 

вибір.             

 



VІ. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія та методика виховання» 
Всього – 120 год., лекції – 26 год., практичні – 14 год., лабораторних – 6 год., самостійна робота – 60 год., екзамен  

Тиждень 1 2 3 4 5 6 7                  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Модулі Модуль 1 Процес виховання як цілісна система Модуль 2 Форми організації процесу виховання та методика їх проведення 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дати              

Теоретичн

і  

розділи  

Сутність процесу 

виховання 

 

Загальні 

методи 

вихованн

я   

Зміст виховного 

процесу  

Особистість і колектив 

 

Методика 

виховної роботи.  

 

Позакласне та позашкільне 

виховання 

Взаємодія школи та 

сім'Ї. Методика 

організації співпраці 

з батьками 

Теми 

лекцій 

Сутність 

процесу 

вихованн

я 

Принципи 

та 

закономірн

ості 

виховання.  

Загальні 

методи 

вихованн

я   

Розумове, 

морально- 

естетичне 

виховання 

молодших 
школярів 

Трудов

е та 

фізичне 

вихова

ння 
молодш

их 

школяр

ів 

Націон

альна 

система 

вихова

ння 

Особистість 

і колектив 

Методика 

виховної 

роботи з 

учнівським 

колективом 

Методи

ка 

виховн

ої 

роботи. 
Виховн

і 

систем

и шкіл.  

Систем

а 

діяльно

сті 

класног
о 

керівни

ка 

Позакласне та 

позашкільне 

виховання 

 

Методика 

організаці

ї 

позакласн

ої роботи 

Взаємод

ія школи 

та сім'Ї.  

Методика 

організаці

ї співпраці 

з 

батьками 

Теми 

практични

х занять 

Сутність 

процесу 

вихованн
я 

 

Основні 

принципи 

та 
закономірн

ості 

виховання.  

Методи 

вихованн

я, їх вибір 

Розумове, 

моральне та 

естетичне 
виховання 

учнів 

Трудов

е та 

фізичне 
вихова

ння 

учнів 

Основи 

націона

льної 

систем

и 

вихова

ння. 

Особистість 

і колектив 

Технологія 

КТС з 

учнями 
початкової 

школи 

Методи

ка 

виховн
ої 

роботи. 

Виховн

і 

систем

и шкіл 

Діяльні

сть 

класног
о 

керівни

ка 

 

Планув

ання 

виховн

ої 

роботи 

Позаклас

на та 

позашкіл
ьна 

виховна 

робота. 

Методика 

організаці

ї 

виховних 

годин з 

учнівськи

м 

колектив

ом. 

Метод

ика 

органі
зації 

вихов

них 

свят та 

нестан

дартни

х 

форм 

вихова

ння у 

початк

овій 
школі. 

Метод

ика 

органі
зації 

гуртко

вої 

робот

и з 

учням

и 

початк

ової 

школи

. 

Спільна 

виховна 

робота 
школи і 

сім'ї  

Методика 

організації 

роботи з 
батьками. 

Методика 

проведенн

я 

батьківськ

их зборів  

 

Теми 

лаборатор

них робіт 

1. Загальні методи виховання, їх вибір та поєднання. 1. Планування вчителем-вихователем виховної роботи в 1-4 класах. 

2. Позакласна виховна робота в школі та методика її організації та проведення. 

Самостійн

а робота 

1) Складання опорних схем до теоретичних розділів.  

2) Аналіз педагогічних задач, ситуацій. 

3) Творчі роботи. 

1) Складання опорних схем до теоретичних розділів.  

2) Аналіз педагогічних задач, ситуацій. 

3) Творчі роботи. 



 21 

Види 

контролю 

Поточний контроль.Перевірка самостійної роботи. 

Модульний контроль: Тест 1. Творче завдання. 

Поточний контроль.Перевірка самостійної роботи. 

Модульний контроль: Тест 2. Творче завдання. 
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– К. : Либідь, 2008. – 839 с. 

2. Виховання в школі. / Упоряд. В.Варава, В.Зоц. – К., 2003. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2001. 

4. Зайченко І.В. Педагогіка. – К., 2006. 
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1985. 
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