
Картка забезпечення дистанційного навчання  

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

42 вл 

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 

18.03.2020 14:00 – 15:20 

15:30 – 16:50 

лабораторне Тема заняття: Формування мотивації 

у дітей 

Зміст заняття:  

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). 

 

 

Виконати завдання лабораторної 

роботи №3 та №4 

Рекомендовані літературні 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. 

4. Поліщук В. М. Вікова і 

педагогічна психологія : 

навчальний посібник / 

5. В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, 

виправ. – Суми : Університетська 

книга, 2010. – 352 с. 

 

 

Термін 

виконання 

до 

24.03.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

25.03.2020 14:00 – 15:20 

15:30 – 16:50 

Практичне 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. 

 

Опрацювати зміст лекції та 

законспектувати методичні 

рекомендації щодо організації 

виховної роботи. 

 

Рекомендовані літературні 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: 

Термін 

виконання 

до 

31.03.2020 

 

Кількість 

балів: 

5 балів 



Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

1.04.2020 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. 

 

 

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: 

5. Артеменко З. В. Азбука форм 

воспитательной работы: Справочник 

/З. В. Артеменко, Ж. Е. Завадская. — 

Мн, 2001. - 250с. 

6. Власова О.І. Педагогічна 

психологія: Навч. посібник, К: 

Либідь, 2005. - 400 с. 

7. Гін А. О. Прийоми 

педагогічної техніки. 

8. 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: 

Термін 

виконання 

до 

7.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


