
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Методика проведення виховної роботи з мотивації до здорового способу життя» 

старший викладач Челнокова М.С. 

42 вл 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

8.04.2020 14:00 – 15:20 

15:30 – 16:50 

лабораторне Тема заняття: Особливості 

проведення виховної роботи з 

формування мотивації до 

здорового способу життя з 

учнями різних вікових груп 

Зміст заняття:  

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. 

Скласти план виховної години з формування 

мотивації на здоровий спосіб життя. 

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 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

Термін 

виконання 

до 

15.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 

15.04.2020 14:00 – 15:20 

15:30 – 16:50 

 Тема заняття: Основні методи 

формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб 

Скласти план проведення бесіди за «круглим 

столом», дискусії, диспути, гри, прес-

конференції, вікторини, тематичної 

Термін 

виконання 

до 

22.04.2020 



життя. Особливості 

проведення 

Зміст заняття:  

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. 

конференцію (скорочений варіант), читацької 

конференції 

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. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 

Кількість 

балів: 

15 балів 

22.04.2020 14:00 – 15:20 

15:30 – 16:50 

 Тема заняття: Основні методи 

формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб 

життя. Особливості 

проведення. 

Зміст заняття:  

Форми виховної роботи. 

Методи виховної роботи. 

Скласти план проведення (на вибір): 

А) предметний тиждень, 

Б) пізнавальний вечор, 

В) позакласний виховний захід, 

Г) тематичний день. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Виховні бесіди. 5-8 класи / Л. 

Шелестова, Ю. Царенко. – К.: Ред. загальнопед. 

газ., 2004. –128 с. 

Термін 

виконання 

до 

29.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

15 балів 



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. 

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. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

29.04.2020 14:00 – 15:20 

15:30 – 16:50 

 Тема заняття: Формування в 

учнів прагнення до здорового 

способу життя за допомогою 

здоров’язберігаючих та 

інтерактивних технологій. 

Зміст заняття:  

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 

Переглянути та письмово проаналізувати відео, 

занотувати прийоми, які використовує лектор: 

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

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. 

Термін 

виконання 

до 

30.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 

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


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. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


