
Картка забезпечення дистанційного навчання  

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

4-звл 

Старший викладач Челнокова М.С. 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 

Вид 

заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

24.03.2020 14:00 – 15:20 

15:30 – 16:50 

Лекційне  Тема заняття: Методи 

забезпечення результативного 

спілкування 

Формування мотивації у дітей 

Зміст заняття:  

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. 

Мотивація та пізнавальні 

процеси дитини. Види мотивів 

Опрацювати матеріал лекції та коротко 

занотувати. 

Рекомендовані літературні 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. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

Термін 

виконання 

до 

2.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



(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). 

 

 

27.03.2020 17:00 – 18:20 

 

Лекційне Тема заняття: Основні методи 

формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб 

життя. 

Зміст заняття:  

Форми виховної роботи. Методи 

виховної роботи. 

Активні методи: соціальне 

проектування, метод відкритої 

трибуни, ситуаційно-рольова 

гра, соціально-психологічний 

тренінг, інтелектуальний 

Опрацювати зміст лекції та розробити 5-10 

тестових заапитань для свмоперевірки 

Рекомендовані літературні 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. 

Термін 

виконання 

до 

2.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



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. 

 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

27.03.2020 18:30-19:50 Практичне  Тема заняття: Особливості 

проведення виховної роботи з 

формування мотивації до 

здорового способу життя з 

учнями різних вікових груп 

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, 

Розглянути та розробити презентацію, де будуть 

зазначені: 

1) поняття про виховну годину, її структуру та 

функції; 

2) рекомендації що до планування виховної 

роботи. 

 

Рекомендовані літературні 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. 

 

 

Термін 

виконання 

до 

2.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



переконання, позитивний і 

негативний приклади, 

вироблення звичок, методи 

вправ, контролю і 

самоконтролю, створення 

громадської думки. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

2.04.2020 14:00-15:20 

15:30-16:50 

Практичне Тема заняття:  

Формування в учнів прагнення 

до здорового способу життя за 

допомогою 

здоров’язберігаючих та 

інтерактивних технологій. 

Рухливі ігри та 

фізкультхвилинки як засіб 

формування мотивації до 

здорового способу життя учнів 

початкових класів. 

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 роботи. Умови 

ефективного проведення 

виховних годин інтерактивного 

характеру. Структура виховної 

години інтерактивного 

характеру. Види інтерактивних 

Переглянути та письмово проаналізувати 

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) 

6. Как Видят Мир Люди в Разных Физических 

Состояниях 

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

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 

Термін 

виконання 

до 

2.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 

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


вправ, регламент їх проведення. 

Проведення й організація 

пізнавальних ігор як метод 

формування мотивації до 

здорового способу життя. 

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.  

 

засобами фізичної культуриі спорту: Метод реком. 

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

Умань. держ. пед. ин-ту. - 2003. – 52 с. 

3. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний 

урок. Інтерактивні технології навчання. – К.:А. С. 

К., 2004. 

4. Столяренко О. Б. Психологія особистості. 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

– 280 с. 

5. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник / І. В. 

Зайченко. 3-тє видання, перероблене та доповнене. 

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

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


