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Вступ
Програма навчальної дисципліни «Методика виховної роботи»
складена відповідно до освітньо-професійної підготовки бакалаврів напряму
«Початкова освіта».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи методики
виховної роботи, специфіка організації виховного процесу в сучасній школі.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальний курс пов’язаний із
філософією, етикою, релігієзнавством, теорією та методикою виховання,
загальною та віковою психологією, педагогічною майстерністю.
1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно навчального
плану напряму підготовки 6.010102 – початкова освіта і представляється у
вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Найменування
показників

Кількість кредитів: 3

Модулів: 3
Змістових модулів: 3
ІНДЗ: є
Загальна кількість годин:
90
Тижневих годин
(для
денної
форми
навчання):
Аудиторних: 46
Самостійної роботи: 36
Консультації: 8

Галузь
знань, Характеристика
напрям підготовки, навчальної дисципліни
освітньокваліфікаційний
денна форма навчання
рівень
Галузь знань:
0101 – педагогічна
освіта

Напрям
підготовки:
6.010102 –
початкова освіта

Освітньокваліфікаційний
рівень: бакалавр

вибіркова

Рік підготовки: ІІ
Семестр: ІIІ
Лекції: 26 год.
Практичні (семінари): 20
год.
Лабораторні:
Самостійна робота: 36 год.
Консудьтації: 8 год.
Форма контролю: екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика виховної роботи»
є сформувати особистість майбутнього педагога, виходячи із
загальновідомого постулату: «Особистість можна виховати лише прикладом
особистості» водночас покликаний спрямовувати творчу діяльність
майбутнього педагога; підвищити рівень науково-методичної підготовки
студентів і педагогів-практиків, через запровадження сучасних технологій
виховання в шкільну практику.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика виховної
роботи» є:
– сформувати знання ключових понять методики виховної роботи,
наукові уявлення про виховну систему і управління нею;
– вивчити і практично використовувати форми і методи організації
виховної роботи в школі;
– ознайомити студентів із основами методики виховання, специфікою
організації виховного процесу в сучасній школі;
– забезпечити розвиток індивідуальності й самоактуалізації
особистості майбутнього педагога у виховному процесі на основі
системно-комплексного підходу.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
сутності національного виховання; педагогічними умовами, що
забезпечують ефективний виховний вплив на формування особистості;
методами організації колективного творчого виховання; виховних аспектів
сучасних педагогічних технологій; методів організації діяльності школярів,
спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки;
методами емоційного стимулювання як важливими чинниками підвищення
ефективності різнопланової діяльності школярів; методами пізнання,
самовиховання.
вміти:
– добирати форми і методи виховної роботи;
– визначати позитивні зміни у підвищенні рівня вихованості й
надавати допомогу вихованцям у складності програми
самовиховання;
– аналізувати і конструювати різні форми виховних заходів;
– здійснювати самоаналіз і самооцінку головних показників власної
професійної придатності до педагогічної діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.

3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методики виховної роботи
Тема 1. Теоретичні основи виховного процесу в школі
1.Основні категорії й поняття.
2. Класний керівник у сучасній школі.
3. Сутність та зміст виховної роботи класного керівника.
4. Форми виховної роботи та їх класифікація.
5. Планування виховної роботи.
Тема 2. Основні напрями виховної роботи в сучасній школі
1. Моральне виховання школярів.
2. Формування культури поведінки учнів.
3. Формування відповідального ставлення до навчання.
4. Здійснення трудового та економічного виховання.
5. Національне виховання.
6. Використання народних традицій у виховній роботі.
7. Організація громадянського виховання.
8. Екологічне виховання учнів.
9. Організація природоохоронної діяльності учнів.
10.Формування емоційної культури учнів у виховній роботі.
Тема 3. Основи методики виховної роботи
1. Педагогічна підтримка – основа виховної позиції педагога.
2. Основи успішності педагогічної підтримки.
3. Методи, засоби та прийоми виховання.
4. Класифікація методів виховання.
5. Принципи виховання.
6. Створення виховних ситуацій.
7. Характеристика методів стимулювання діяльності й поведінки.
8. Методи самовиховання.
9. Педагогічні умови використання методів виховання. Критерії
оцінювання ефективності виховного процесу.
Змістовий модуль 2. Методика організації виховної роботи в
сучасній школі
Темак 4. Методика організації та проведення виховних заходів
1. Виховні справи (виховні заходи) як основна форма організації
позакласної виховної роботи з молодшими школярами.
2. Методика проведення виховної години.
3. Методика підготовки та проведення класних зборів.
4. Методика проведення етичної бесіди.
5. Методика проведення усного журналу.
6. Методика проведення бесіди за «круглим столом».
7. Методика проведення дискусії.

8. Методика проведення рухливих ігор з дітьми різного віку.
9. Методика проведення вікторини.
10. Методика проведення тематичної екскурсії.
11. Методика проведення свята.
12. Методика проведення предметного тижня.
13. Методика проведення батьківських зборів.
14. Відбір методик організації виховної роботи.
Тема 5. Методика проведення колективних творчих справ
1. Особливості і методика організації колективної творчої справи (КТС).
2 .Види КТС.
3. КТС як виховна технологія, етапи її організації.
4.Умови реалізації КТС.
Тема 6. Виховна робота з батьками учнів
1.Основні форми й методи роботи вчителя з батьками учнів.
2. Поняття педагогічної освіти батьків.
3. Характеристика методів роботи з батьками.
4. Способи залучення батьків до виховної роботи у школі.
Тема 7. Робота у літніх оздоровчих таборах
1. Зміст, специфіка, завдання літньої практики в оздоровчих таборах.
2.Види діяльності, обсяг програмних умінь, передбачених практикою в
оздоровчих таборах.
3. Віковий підхід щодо організації виховного процесу в таборах.
4. Логіка, форми і зміст табірної зміни. Планування роботи табірного
відпочинку.
5. Обов’язки і права практиканта. Пам’ятка вожатого.
Тема 8. Моніторинг якості виховної роботи
1. Поняття моніторингу та його види.
2. Педагогічна діагностика якості виховної роботи як складова
педагогічного моніторингу.
1. Програма вивчення учнів i топовий план складання характеристики.
2. Методика вивчення учнівМетодика вивчення учнівського колективу.
3. Методика вивчення рівнів вихованості учнів.
4. Педагогічний консиліум.

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових модулів і
у тому числі
Усього
тем
Сам. Контр
Лек. Практ. Конс.
роб.
роб.
1
2
3
4
5
6
7
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методики виховної роботи
Тема 1. Теоретичні основи
виховного процесу в школі
Тема 2. Основні напрями
виховної роботи в сучасній
школі
Тема 3. Основи методики
виховної роботи
Разом за змістовим модулем 1

14

2

2

4

14

4

4

6

10

4

2

2

4

48

10

8

2

14

Змістовий модуль 2. Методика організації виховної роботи в
сучасній школі
Тема
4.
Методика
організації та проведення
виховних заходів
Тема
5.
Методика
проведення
колективних
творчих справ
Тема 6. Виховна робота з
батьками учнів.
Тема 7. Робота у літніх
оздоровчих таборах
Тема 8. Моніторинг якості
виховної роботи
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

10

4

4

2

6

16

2

2

2

4

10

2

2

4

2

4

2

16
26

12
20

36
90

4
2

4
4

6
8

22
36

5. Теми практичних занять
№
з/
п

1

2

3

Тема

Кількість
годин

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методики виховної
роботи
2
Тема 1. Теоретичні основи виховного процесу в
школі. І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних
положень з теми заняття:
1.Основні категорії й поняття.
2. Класний керівник у сучасній школі.
3. Сутність та зміст виховної роботи класного
керівника.
4. Форми виховної роботи та їх класифікація.
5. Планування виховної роботи.
ІІ. Обговорення реферативного повідомлення «Сучасні
підходи до здійснення виховного процесу в початковій
школі».
Творче завдання:
Складання річного (семестрового) плану виховної
роботи.
4
Тема 2. Основні напрями виховної роботи в сучасній
школі
1.Моральне виховання школярів.
2.Формування культури поведінки учнів.
3.Формування відповідального ставлення до навчання.
4.Здійснення трудового та економічного виховання.
5. Національне виховання.
6.Використання народних традицій у виховній роботі.
7.Організація громадянського виховання.
8.Екологічне виховання учнів.
9.Організація природоохоронної діяльності учнів.
10.Формування емоційної культури учнів у виховній
роботі.
2
Тема 3. Основи методики виховної роботи
1. Педагогічна підтримка – основа виховної позиції
педагога.
2. Основи успішності педагогічної підтримки.
3. Методи, засоби та прийоми виховання.
4. Класифікація методів виховання.
5. Принципи виховання.
6. Створення виховних ситуацій.
7. Характеристика методів стимулювання діяльності й
поведінки.

4

5

6

8. Методи самовиховання.
9. Педагогічні умови використання методів виховання.
10. Критерії оцінювання ефективності виховного
процесу.
Змістовий модуль 2. Методика організації виховної роботи в
сучасній школі
4
Тема 4. Методика організації та проведення
виховних заходів
1.Виховні справи (виховні заходи) як основна форма
організації позакласної виховної роботи з молодшими
школярами.
2.Методика проведення виховної години.
3.Методика підготовки та проведення класних зборів.
4. Методика проведення етичної бесіди.
5. Методика проведення усного журналу.
6. Методика проведення бесіди за «круглим столом».
7. Методика проведення дискусії.
8. Методика проведення рухливих ігор з дітьми різного
віку.
9. Методика проведення вікторини.
10. Методика проведення тематичної екскурсії.
11. Методика проведення свята.
12. Методика проведення предметного тижня.
13. Методика проведення батьківських зборів.
14. Відбір методик організації виховної роботи.
Завдання-ситуація. Ви новий класний керівник,
незабаром Ваша перша у цьому класі виховна година.
Продумайте її тему, форму та план проведення.
Тема 5. Методика проведення колективних творчих
справ
1. Особливості і методика організації колективної
творчої справи (КТС).
2 .Види КТС.
3. КТС як виховна технологія, етапи її організації.
4.Умови реалізації КТС.
Творче
завдання:розробіть
методичні
поради
організаторам КТС.
Тема 6. Виховна робота з батьками учнів
1.Основні форми й методи роботи вчителя з батьками
учнів.
2. Поняття педагогічної освіти батьків.
3. Характеристика методів роботи з батьками.
4. Способи залучення батьків до виховної роботи у

2

2

7

8

школ
Творче завдання:
Підготувати розповідь на тему: „Світ сімейних
захоплень”.
Розробити сценарій виховного заходу „Свято сім’ї”.
Тема 7. Робота у літніх оздоровчих таборах
1. Зміст, специфіка, завдання літньої практики в
оздоровчих таборах.
2.Види
діяльності,
обсяг
програмних
умінь,
передбачених практикою в оздоровчих таборах.
3. Віковий підхід щодо організації виховного процесу в
таборах.
4. Логіка, форми і зміст табірної зміни. Планування
роботи табірного відпочинку.
5. Обов’язки і права практиканта. Пам’ятка вожатого.

2

Тема 8. Моніторинг якості виховної роботи
1. Поняття моніторингу та його види.
2. Педагогічна діагностика якості виховної роботи як
складова педагогічного моніторингу.
3.Програма вивчення учнів i типовий план складання
характеристики.
4. Методика вивчення учнів. Методика вивчення
учнівського колективу.
5. Методика вивчення рівнів вихованості учнів.
6. Педагогічний консиліум.
Творче завдання: використовуючи програму
вивчення учнів та учнівського колективу, визначте, які
форми й методи варто використати задля визначення
тих чи інших параметрів розвитку учня.

2

Разом

20

6. Самостійна робота
№
з/ Тема
п
1 Сутність, мета та завдання виховного процесу у школі.
Основні напрями виховної роботи в сучасній школі
2
Виховні системи вчителя початкових класів.
3 Основи методики виховної роботи.
4 Методика організації та проведення виховних заходів
5 Методика проведення колективних творчих справ

Кількість
годин

4
6
4
6
4

6
7
8

Виховна робота з батьками учнів
Робота у літніх оздоровчих таборах (ЛОТ)
Моніторинг якості виховної роботи
Разом

4
4
4
36

7. Індивідуальні завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає підготовку
та оформлення папки матеріалів за темою „Виховна робота у школі”. Зміст
папки має бути такий:
 заповнений „Щоденник класовода (класного керівника)”;
 ігри з детальним описом їх проведення (не менше 10 шт.);
 конкурси з детальним описом їх проведення (не менше 10 шт.);
 плани-конспекти виховних годин (виховна година з
використанням інтерактивних методів виховання, яка додається;
виховна година, розроблена за аналогом даної; довільна виховна
година);
 сценарії виховних заходів (не менше трьох будь-яких);
 довільні матеріали щодо роботи з батьками (лекції для батьків;
зразки проведення тестувань та анкетувань батьків; плани
батьківських зборів тощо – не менше трьох видів робіт);
 матеріали щодо ЛОТ (довільні).
8.Форма підсумкового контролю успішності навчання –
– Виконання студентами модульних контрольних робіт:
а) модульна контрольна робота № 1 (за змістовим модулем 1);
б) модульна контрольна робота № 2 (за змістовим модулем 2).
– Екзамен.
Питання до екзамену з курсу «Методика виховної роботи»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Виховання – цілеспрямована система формування особистості.
Зміст виховного процесу.
Форми і методи виховної роботи
Класний керівник у сучасній школі.
Сутність та зміст виховної роботи класного керівника.
Форми виховної роботи та їх класифікація.

Планування виховної роботи.
Мета та завдання виховного процесу в школі.
Основи методики виховної роботи в початкових класах.
Методи виховання, їх класифікація.
Прийоми і засоби виховання.
Моральне виховання школярів.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Формування культури поведінки учнів.
Формування відповідального ставлення до навчання.
Здійснення трудового та економічного виховання.
Національне виховання.
Використання народних традицій у виховній роботі.
Організація громадянського виховання.
Екологічне виховання учнів.
Організація природоохоронної діяльності учнів.
Формування емоційної культури учнів у виховній роботі
Методи організації спілкування та формування позитивного досвіду
суспільної поведінки (привчання, тренування).
Характеристика методу педагогічної вимоги.
Методи гри і змагання.
Методи заохочення і покарання.
Суть і форми позаурочної виховної роботи.
Методика індивідуальної виховної роботи.
Організація і методика самовиховання.
Методика і техніка планування виховної роботи.
Методичні вимоги та рекомендації щодо проведення виховних
годин у початкових класах.
Особливості та методика організації колективної творчої справи.
Педагогічна підтримка – основа виховної позиції шкільного
педагога.
Методи, засоби та прийоми виховання.
Класифікація методів виховання.
Принципи виховання.
Створення виховних ситуацій.
Характеристика методів стимулювання діяльності й поведінки.
Методи самовиховання.
Педагогічні умови використання методів виховання. Критерії
оцінювання ефективності виховного процесу.
Виховні системи вчителя початкових класів: програма «Чотирьох
азбук».
Основні форми й методи роботи вчителя з батьками учнів.
Способи залучення батьків до виховної роботи в школі.
Методика індивідуальної виховної роботи з молодшими
школярами.
Методика складання плану виховної роботи вчителя початкових
класів, вимоги до нього.
Види планування виховної роботи, їх обґрунтованість та
ефективність.
Методика проведення виховної години.
Методика підготовки та проведення класних зборів.
Методика проведення етичної бесіди.
Методика проведення усного журналу.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Методика проведення бесіди за «круглим столом».
Методика проведення дискусії.
Методика проведення рухливих ігор з дітьми різного віку.
Методика проведення вікторини.
Методика проведення тематичної екскурсії.
Методика проведення свята.
Методика проведення предметного тижня.
Методика проведення батьківських зборів.
Відбір методик організації виховної роботи.
Схема психолого-педагогічного вивчення учнівського колективу.
Завдання, методи, принципи вивчення особистості учня. Орієнтовна
схема психолого-педагогічної характеристики учня.
Характеристика методу бесіди.
Зміст організації виховного процесу в позашкільних закладах.
Емоційне стимулювання як важливий чинник підвищення
ефективності різнопланової виховної діяльності школярів.
Методика організації і проведення виховної години (тема, клас за
вибором студента).
Сутність колективно-творчого виховання. А. С. Макаренко про
колектив.
Педагогічне спілкування та його гуманізація в процесі виховання
школярів.
Рівні морального розвитку та рівні сформованості моральної
свідомості учнів початкових класів.
Методи дискусійного характеру.
Переконання. Навіювання. Метод прикладу.
Метод прогнозування.
Громадська думка як метод виховного впливу.
Методи привчання, тренування.
В. О. Сухомлинський про методику виховання колективу.
Розвиток внутрішньоколективних стосунків у школярів.
Основні напрями діяльності школярів.
Етапи і прийоми організації колективної творчої справи (КТС).
Бесіда як багатоваріантний метод виховання молодших школярів.
Роль колективу у формуванні особистості молодшого школяра.
Специфіка педагогічної позиції класного керівника, що працює за
методикою КТС.
Види КТС.
КТС як виховна технологія, етапи її організації.
Умови реалізації КТС.
Методичні поради педагогам-вихователям щодо роботи з батьками
(теми бесід, батьківських зборів).
Поняття моніторингу та його види.
Педагогічна діагностика якості виховної роботи як складова
педагогічного моніторингу.

86.
87.
88.
89.
90.

Програма вивчення учнів i типовий план складання характеристики.
Методика вивчення учнів.
Методика вивчення учнівського колективу.
Методика вивчення рівнів вихованості учнів.
Педагогічний консиліум.
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання

– усне опитування (фронтальне, індивідуальне);
– самостійні роботи у формі тестування та розгорнутих відповідей на
запитання;
– творчі завдання;
– метод моделювання;
– метод проектів;
– робота в групах;
– складання запитань до теми чи розділу;
– самоконтроль.
Під час діагностики знань студентів потрібно враховувати обсяг
інформації, оперування поняттями, категоріями, фактами, основними
теоріями, законами, закономірностями й принципами, ступінь їх пізнання,
здатність до систематизації та узагальнення, що передбачає:
– пізнання й визначення понять, розуміння їх сутності, розкриття змісту,
встановлення сукупності зв'язків і залежностей між окремими частинами й
цілим тощо;
– виокремлення головного, актуальних теоретичних проблем,
усвідомлення їх глибини та визначення шляхів їх розв'язання;
– розуміння законів, закономірностей, принципів, концепцій;
– здатність до узагальнення, систематизації, класифікації явищ і
предметів.
Оцінюючи навички студентів, потрібно врахувати:
– наявність практичних навичок у галузі навчальної дисципліни, що
сприяють успішному опануванню професійної діяльності;
– якість, швидкість, стійкість, точність їх виконання в різноманітних
умовах, зокрема й екстремальних.
Для оцінки вмінь педагог має враховувати:
– наявність конкретних умінь, їхню глибину, стійкість і гнучкість;
– ступінь опанування основними прийомами діяльності та їх творче
застосування під час розв'язання нестандартних завдань у різноманітних
ситуаціях майбутньої професійної діяльності,
– здатність моделювати професійні дії;
– упевненість, самостійність, обґрунтованість, систематичність цих дій;
– зміст самоаналізу результатів власних дій, характер зіставлення
отриманих результатів з основною метою діяльності;
– умотивованість дій та їх усвідомлення;

– наявність помилок, їхня кількість і характер, ступінь впливу на
остаточний результат діяльності;
– ступінь ефективності та якість виконаних дій тощо.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Моду
ль 2

Модуль 1
Змістовий
модуль 1

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 3

Змістовий
модуль 2

ІНДЗ

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6 Т7

Т8

3

3

4

4

4

4

4

4

МКР
№1

30

Загальна
кількість
балів

МКР № 2

30

100
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Критерії оцінювання
90-100 балів ("відмінно"). Глибоке оволодіння вузловими питаннями з теми.
Системне, усвідомлене використання даної інформації. Встановлення
причинно-наслідкових зв’язків між окремими змістовими блоками. Вільна
орієнтація і використання необхідного категоріально-понятійного апарату
при розкритті проблеми. Мова чітка і логічна. Здатність до аналітикоузагальнювального викладу питання, вміння чітко формулювати висновки і
пропозиції щодо суті проблеми.
82-89; 75-81 балів ("добре"). В цілому цілісне, усвідомлене оволодіння
матеріалом. В окремих випадках рівень засвоєння інформації недостатній.
Аргументованість, логічність і взаємозв’язок у викладі матеріалу дещо
занижені. Відчуваються труднощі при відповідях на питання, у
формулюванні узагальнень і висновків.
67-74; 60-66 балів ("задовільно"). Фрагментарне, несистемне відтворення
інформації. Наводяться
лише окремі складові питання, без необхідного
усвідомлення і взаємозв’язку.
1–59 балів ("незадовільно"). Студент не володіє необхідним категоріальнопонятійним апаратом. Робить безуспішні спроби висвітлення питання на
репродуктивному, механічному рівні. Не розуміє суті питання.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума
за
всі
навчальної
діяльності

балів
види Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової
для заліку
роботи
(проекту),

90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66
1 – 59

A
B
C
D
E
Fx

практики
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Незадовільно

Не зараховано
(з можливістю
повторного
складання)

11.Методичне забезпечення
Опорні конспекти лекцій, підручники, навчальні посібники, що
розкривають зміст даної дисципліни, нормативні документи, навчальнометодичні посібники, методичні рекомендації, монографічна література,
періодика, технічні, наочні засоби навчання,
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