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1.Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка

Нормативна

 Розділів – 2 Спеціальність: 
014  Середня  освіта
(Інформатика  та
Математика)

Рік підготовки:
3-йЗмістових модулів – 2

Індивідуальне творче 
завдання (розробка 
конмпектів 
виховних заходів)

Семестр
6-й

Загальна кількість 
годин – 90 Лекції

18 год.

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 3 

Рівень вищої освіти:
перший( бакалаврський)

Практичні, семінарські
16 год.

Лабораторні
0 год.

Самостійна робота

56 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 34/56
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни методика виховної роботи
є теоретико-методичні засади організації виховного процесу в закладах середньої
освіти.

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Передумовою для  вивчення  навчальної  дисципліни  є  успішне  опанування

курсів  «психологія»  та  «вікова  фізіологія  та  валеологія»,  «педагогіка»,
«філософія». 

Метою  навчальної  дисципліни  «Методика  виховної  роботи»  є
формування  у  студентів  системи  професійних  знань  з  теоретичних  основи
виховання,  умінь  і  навичок  проектування  і  організації  виховання  учнівської
молоді  з  урахуванням  соціальних вимог  та  індивідуальних  потреб  вихованців,
формування здатності здійснювати виховання на уроках і в позакласній роботі,
виконувати  педагогічний  супровід  процесів  соціалізації  учнів  та  формування
цінностей,  професійного  самовизначення  учнів,  підготовки  їх  до  свідомого
вибору життєвого шляху.

Завдання навчальної дисципліни «Методика виховної роботи»:
- забезпечувати  ґрунтовне  засвоєння  студентами  теоретичними  знаннями  про

сутність  і  специфіку проєктування та здійснення індивідуальної  та групової
виховної роботи в закладах загальної середньої освіти;

- забезпечувати  оволодіння  методиками  педагогічної  діагностики  рівня
вихованості учнів та згуртованості учнівського колективу;

- забезпечувати  опанування  студентами системою форм,  методів  та  прийомів
виховної роботи для розв’язання актуальних завдань розвитку й соціалізації
особистості учня;

- сформувати у студентів педагогічний досвід проєктування виховної діяльності
учнів;

- забезпечити  оволодіння прийомами виховного  впливу в  процесі  проведення
різних виховних заходів;

- формувати вміння організації взаємодії у системі «школа-батьки-учні»;
- спонукати  студентів  до  самовиховання  і  самоосвіти  в  сфері  пізнання

особистості учня як суб’єкта своєї виховної діяльності.
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
- закономірності  розвитку особистості,  вікові  особливості  учнів,  індивідуальні

характеристики дітей різних вікових груп, особливості груп учнів підліткового
та  юнацького  віку,  умови  розвитку  учнівського  самоврядування,  шляхи
формування  сприятливого  психологічного  мікроклімату  і  співробітництва
учнів в групі;

- принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми виховання в закладах
загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти);

- зміст та шляхи реалізації виховних функцій вчителя-предметника та класного
керівника, нормативно-правову базу щодо визначення цілей, змісту виховання
учнівської молоді, соціального захисту дітей та охорони дитинства;
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- теоретичні  основи  і  методику  планування  та  здійснення  індивідуальної  та
групової виховної роботи з дітьми;

- методи стимулювання учнів до активної роботи над особистим розвитком та
самовдосконаленням  теоретичні  основи  і  методику  планування  виховної
роботи;

В результаті вивчення курсу студент повинен уміти:
- здійснювати основні виховні функції і проектувати виховні процеси;
- формувати банк діагностичних методик під конкретну виховну задачу;
- спільно з учнями планувати позаурочні заходи, організовувати їх підготовку і

проведення;
- вибирати  і  використовувати  різні  форми,  засоби  і  методи  виховання,  що

сприяють розвитку особистості та корекції поведінки учнів;
- створювати  умови  для  розвитку  учнівського  самоврядування,  формування

сприятливого психологічного мікроклімату в учнівському середовищі;
- аналізувати системи виховної роботи, що реалізовуються в закладах середньої

освіти;
- здійснювати моніторинг рівня вихованості учнів.
- орієнтуватися в різноманітті методологічних підходів і теоретичних концепцій

виховання  учнів;  застосовувати  на  практиці  отримані  теоретичні  знання  з
методики виховної роботи;

- визначати зміст компонентів процесу виховання.
В результаті вивчення курсу студент повинен володіти навичками:
- спостереження, аналізу та самоаналізу виховних заходів.
- ціле покладання, планування, організації та проведення позакласних заходів;
- самостійно  працювати  з  методичними  джерелами,  створювати  і

обґрунтовувати власні концепції вирішення виховних проблем.

Процес  вивчення  дисципліни  спрямований  на  формування  наступних
компетентностей:

ЗК4. Здатність працювати в команді.
ФК6.  Здатність  здійснювати  виховання  на  уроках  і  в  позакласній  роботі,

виконувати  педагогічний  супровід  процесів  соціалізації  учнів  та  формування
їхньої культури.

Кінцеві  програмні  результати  навчання,  формуванню  яких  сприяє
навчальна дисципліна:

РН9.  Знає  форми  та  методи  виховання  учнів  на  уроках  і  в  позакласній
роботі, уміє відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.



6

3. Програма навчальної дисципліни

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В
ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ТЕМА 1. Виховна робота як вид педагогічної діяльності.  Сутність та
зміст виховної роботи класного керівника.

Основні категорії методики організації виховної роботи: виховання, процес
виховання,  виховна  робота,  методи  виховання,  форми  виховання,  технології
виховної роботи, вихованість.

Виховна  робота  як  педагогічна  діяльність,  спрямована  на  управління
різноманітними  видами  діяльності  вихованців  та  організацію  виховного
середовища для вирішення завдань гармонійного розвитку особистості відповідно
до цілей виховання. Спільне та відмінне між викладанням та виховною роботою в
цілісному освітньому процесі. 

Виховна робота і діяльність вихованців як визначальні складові виховного
процесу.  Специфічні  особливості  виховання.  Мотиви  виховання.  Рушійні  сили
виховання.  Психологічні  механізми  виховання.  Принципи  виховання.  Сучасні
підходи до організації виховної діяльності (системний, комплексний, особистісно
орієнтований, діяльнісний, аксіологічний, середовищний).

Поняття  про систему виховної  роботи закладу  освіти і  систему виховної
діяльності  педагога  (класного  керівника).  Система  виховної  роботи  школи:
виховання учнів у процесі навчання; виховання учнів у позанавчальної діяльності;
стиль,  тон  відносин,  цінності  виховного  середовища  освітнього  закладу.
Виховання  учнів  у  позанавчальної  діяльності:  позакласна  виховна  робота,
позашкільна  виховна  робота,  взаємодія  школи  і  сім’ї;  організації  взаємодії  в
соціумі.

Система виховної діяльності педагога (класного керівника): цілепокладання,
прогнозування,  діагностування,  проектування,  конструювання,  організація
діяльності, комунікація, корекція, рефлексія. Організаторська діяльність педагога
як організація різноманітної діяльності учнів, організація дитячого виховуючого
колективу, організація індивідуальної, коррекційної роботи з дітьми, співпраця з
батьками учнів.

Мета,  функції,  принципи  організації  різних  напрямів  виховної  роботи
класного  керівника.  Технологічний  цикл  діяльності  класного  керівника:
діагностика, цілевизначення, планування, організація роботи, аналіз результатів.

Нормативно-методичне забезпечення організації виховної роботи в закладах
середньої освіти.

ТЕМА  2.  Діагностика  (вивчення)  вихованості  (розвитку)  учнів  та
згуртованості учнівського класу у виховній роботі

Педагогічна  діагностика  як  самостійна  галузь  педагогічної  діяльності
вчителя-вихователя.  Контрольно-коригувальна  й  прогностична  функції
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діагностики.  Види  діагностики:  початкова,  коригувальна  (поточна);
узагальнювальна (підсумкова).

Зміст  та  шляхи  реалізації  діагностичної  функції  класного  керівника.
Поняття  «вихованість».  Критерії  і  показники  вихованості  учнів.  Діагностика  і
вимірювання вихованості.  Зміст діагностики вихованців:  демографічні дані про
учня та його родину; дані про здоров’я й фізичний розвиток дитини; пізнавальні
здібності  (особливості  уваги,  пам’яті,  уяви,  мислення);  емоційно-вольова  й
потрібнісно-мотиваційна сфера;  спрямованість  особистості  (інтереси,  взаємини,
цінності,  «Я-концепція»);  поведінка,  учинки вихованців;  вивчення  класу  — як
групи,  колективу:  міжособистісні  взаємини  в  класі,  згуртованість,  думка
спільноти,  єдність  цінностей та  ін.  Класифікація  методів  вивчення  особистості
учня й учнівського класу.

Зміст, мета та завдання вивчення розвитку учнівського класу та особистості
окремого  учня  як  напряму  діяльності  класного  керівника.  Характеристика  та
умови ефективного застосування методів вивчення особистості  учня.  Програми
вивчення  учнів.  Індивідуальна  діагностична  карта  учня.  Структура  психолого-
педагогічної характеристики учня.

Програма  та  методика  вивчення  учнівського  класу.  Діагностична  карта
класу. Структура психолого-педагогічної характеристики класу.

ТЕМА 3. Змістова та процесуальна сторони процесу виховання. 
Мета, зміст і програми виховання Змістова сторона процесу виховання як

характеристика  сукупності  виховних  цілей.  Ієрархія  (таксономія)  цілей
виховання. Проблема цілевизначення у виховній роботі. 

Виховання  як  процес  інтеріоризації  загальнолюдських  та  національних
цінностей.  Система  та  ієрархія  внутрішніх  цінностей  особистості  як  джерело
мотивації вчинків вихованця, його поведінки. 

Сучасний  зміст  виховання  дітей  та  учнівської  молоді  як  науково
обґрунтована  система  загальнокультурних  і  громадянських  цінностей  та
відповідна  сукупність  соціально  значущих  якостей  особистості,  що
характеризують  її  ставлення  до  суспільства  і  держави,  інших  людей,  праці,
природи,  мистецтва,  самої  себе.  Зміст  виховної  роботи  як  комплекс  ідей,
прикладів,  фактів,  використанням  яких  у  виховному  процесі  досягаються
конкретні цілі та завдання виховання учнів. Змістова сторона напрямів виховної
роботи в сучасній школі. 

Процесуальна  сторона  виховання  як  характеристика  самокерованого
процесу цілеспрямованої педагогічної взаємодії вихователів і учнів. Поняття про
виховну роботу  як  відображення  процесуальної  сторони виховної  діяльності  –
діяльність  вчителів,  класних  керівників,  батьків  щодо  здійснення  формування
гармонійної  особистості,  з  урахуванням конкретних умов її  функціонування та
характеристику  безпосереднього  планування,  організацію  та  проведення
виховних заходів у конкретному навчальному закладі, класі. 

Структурні  елементи  процесу  виховання  та  етапи  його  організації.
Технологія конструювання виховного процесу.
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ТЕМА  4.  Умови  оптимального  вибору  і  ефективного  застосування
методів,  прийомів,  засобів  виховання  відповідно  до  актуальних  цілей  й
завдань виховної роботи.

Методи, прийоми, засоби виховання як педагогічні інструменти впливу на
свідомість, почуття, поведінку вихованця. Класифікації методів виховання. Умови
і фактори, що визначають вибір методів виховання. Виховна ситуація як частина
виховного  процесу,  яка  знаходиться  між  двома  корекціями.  Аналіз  виховної
ситуації  та  проектування  виховної  дії,  із  конкретним  завданням  виховання,
адекватним їй змістом, способами (методами, прийомами, засобами) виховання.

Умови  оптимального  вибору  і  ефективного  застосування  методів
формування  свідомості  для  розв’язання  конкретних  завдань  виховання.  Умови
оптимального вибору і ефективного застосування методів організації діяльності
та  формування  досвіду  суспільної  поведінки.  Види  діяльності  учнів  і  загальні
технологічні вимоги до їх організації. Умови оптимального вибору і ефективного
застосування  методів  стимулювання  позитивної  поведінки  і  діяльності
вихованців. Методи контролю й аналізу ефективності виховного процесу. 

ТЕМА 5. Методика планування виховної роботи.
Поняття про форми виховної роботи. Класифікація форм виховної роботи.

Умови оптимального вибору та ефективного застосування форм виховної роботи.
Традиційні  та  інноваційні  форми  виховної  роботи  з  учнями  різного  віку.
Призначення, функції плану виховної роботи. Види та структура планів виховної
роботи.  Вимоги  до  планування  виховної  роботи.  Нормативно-методична  база
планування виховної роботи. Організація планування виховної роботи в школі.
Технологія складання плану виховної роботи як програми життєдіяльності класу.
План виховної роботи класу за основними орієнтирами виховання.

РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ
ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

ТЕМА  6.  Методика  організації  і  проведення  виховного  заходу.
Виховний  захід  як  основна  організаційна  форма  виховної  роботи.

Класифікація  виховних  заходів  за  способом  їх  проведення  та  за  напрямками
виховання. Методичні вимоги до організації і проведення виховного заходу. Мета
та  зміст  діяльності  педагога-вихователя  на  етапах  технології  організації  і
проведення виховного заходу:1) вибір та обґрунтування теми виховного заходу;
2)формулювання  його  цілей;  3)  визначення  форми  проведення;  4)  підготовча
робота;  5)  проведення  заходу;  6)  підбиття  підсумків.  Структура  та  вимоги  до
план-конспекту  виховного  заходу.  Педагогічний  аналіз  виховного  заходу.
Методика аналізу та самоаналізу  підготовки, проведення і результатів виховного
заходу.
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ТЕМА 7. Методика організації і проведення найбільш поширених форм
позакласної роботи.

Тезаурус  виховних  заходів  спрямованих  розв’язання  завдань  різних
напрямів виховної роботи в сучасній школі.

Методика  підготовки  та  проведення  класної  (виховної)  години.  Класні
збори.  Методика проведення години спілкування.  Етична бесіда,  мета бесіди й
основні вимоги до неї. Етапи бесіди та їх характеристика. Методика підготовки і
проведення бесіди. Методи дискусійного характеру. Дискусія (диспут). Методика
організації та проведення диспуту. 

Методика проведення флешмобу, методика проведення екскурсії.
Проєкти у виховній роботі.
Інтерактивні  виховні  заходи.  Методика  підготовки  та  проведення

інтерактивних форм виховної роботи. 

ТЕМА 8.  Методика організації  колективної  творчої  діяльності  учнів.
Колективна творча справа

Колективна  творча  діяльність  учнів  –  важливий  шлях  підвищення
ефективності  виховної  роботи.   Методика  КТД-  форми  колективної  творчої
діяльності. Основні ознаки методики КТД та етапи її реалізації. 

Колективна творча справа, як технологія виховання. Принципи організації
колективної творчої справи. Види колективних творчих справ. Їх тематика. Етапи
підготовки та проведення колективної творчої справи.

Методика  організації  свят  як  КТС.  Методика  підготовки  та  проведення
інтелектуальних ігор як КТС.

ТЕМА  9.  Методика  організації  роботи  з  батьками  та  взаємодії  з
громадськістю.  Педагогічна  культура  батьків  як  передумова  сімейного
виховання. Форми і засоби підвищення педагогічної культури батьків. Традиційні
та інноваційні форми співпраці школи й батьків учнів у виховному процесі.

Шляхи залучення громадськості  до процесу виховання учнівської молоді.
Визначення  виховної  функції  громадських  організацій.  Роль  громадських
організацій  у  вихованні  учнівської  молоді.  Громадська  діяльність  як  чинник
формування  особистості.  Значення  громадських  організацій  у  національному
вихованні учнівської молоді. 

ТЕМА 10. Методика діагностики виховної роботи 
Діагностика,  критерії  оцінювання  рівнів  ефективності  виховного  впливу.

Координація  виховної  діяльності  вчителів-предметників,  педагогів-вихователів,
соціальних  педагогів,  практичних  психологів.  Особливості  виховної  роботи  з
обдарованими  дітьми,  дітьми  з  девіаціями.  Основні  напрями  й  форми  роботи
класного керівника, куратора групи з батьками. Методики та критерії оцінювання
рівнів ефективності виховного впливу.
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1. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

усього у тому числі
Л п Лаб ІТЗ с.р.

1 2 3 4 5 6 7
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В

ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ТЕМА 1. Виховна робота
як вид педагогічної 
діяльності. Сутність та 
зміст виховної роботи 
класного керівника.

7 2 1 4

ТЕМА  2.  Діагностика
(вивчення)  вихованості
(розвитку)  учнів  та
згуртованості
учнівського  класу  у
виховній роботі

8 2 1 5

ТЕМА 3. Змістова та 
процесуальна сторони 
процесу виховання.

7 2 1 4

ТЕМА  4.  Умови
оптимального  вибору  і
ефективного
застосування  методів,
прийомів,  засобів
виховання  відповідно  до
актуальних  цілей  й
завдань виховної роботи.

8 2 1 5

ТЕМА 5. Методика 
планування виховної 
роботи.

8 2 2 4

Разом 38 10 6 22
РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ

ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ТЕМА 6. Методика 
організації і проведення 
виховного заходу.

8 2 2 4

ТЕМА 7. Методика 
організації і проведення 
найбільш поширених 
форм позакласної 
роботи.

21 2 4 10 5

ТЕМА  8.  Методика
організації  колективної
творчої  діяльності  учнів.
Колективна  творча
справа.

9 2 2 5

ТЕМА  9.  Методика
організації  роботи  з

8 2 1 5
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батьками  та  взаємодії  з
громадськістю.
ТЕМА 10. Методика 
діагностики виховної 
роботи

6 1 5

Разом 52 8 10 10 24
Усього годин 90 18 16 10 46

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
Годин

1 Виховна робота як вид педагогічної діяльності. 
Методика діагностика (вивчення) розвитку учнів та 
учнівського класу у виховній роботі.

2

2 Змістова та процесуальна сторони процесу виховання. 
Умови оптимального вибору і ефективного застосування
методів, прийомів, засобів виховання

2

3 Методика планування виховної роботи 2
4 Методика організації і проведення виховного заходу. 2
5 Методика організації і проведення найбільш поширених 

форм виховної роботи.
4

6 Методика організації колективної творчої діяльності 
учнів. Колективна творча справи.

2

7 Методика організації роботи з батьками та взаємодії з 
громадськістю

1

8 Методика аналізу виховної роботи 1
16 год

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Не передбачено

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Не передбачено
...

8. Самостійна робота 
Метою самостійної роботи студента є: навчитися аналізувати нормативні документи, що

визначають сучасні пріоритети, цілі, напрями, зміст виховання учнівської молоді та керуватися
ними  при  проєктуванні  та  здійсненні  виховної  роботи;  поглибити  усвідомлення  сучасних
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наукових  підходів  до  виховання  дітей,  порівнювати  різні  виховні  концепції  та  технології
виховної роботи, робити обґрунтовані висновки; набути практичного досвіду аналізу виховного
процесу та самостійного визначення цілей, завдань, змісту, методів та форм виховної взаємодії
з врахуванням умов протікання виховного процесу. 

Види самостійної роботи студента: 
- опрацювання лекційного матеріалу; 
- опрацювання тем курсу (окремих питань теми), які виносяться на самостійне вивчення, за

списками літератури, рекомендованими в силабусі; 
- підготовка до обговорення теоретичних питань семінарських занять; 
- виконання індивідуальних та групових практичних завдань до семінарських занять;
- виконання індивідуальних творчих завдань (розробка та захист виховних заходів);
- відвідування консультацій (згідно графіку консультацій кафедри).

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 ТЕМА 1. Виховна робота як вид педагогічної діяльності. Сутність 
та зміст виховної роботи класного керівника.

4

2 ТЕМА 2.  Діагностика  (вивчення)  вихованості  (розвитку)  учнів  та
згуртованості учнівського класу у виховній роботі

5

3 ТЕМА 3. Змістова та процесуальна сторони процесу виховання. 4
4 ТЕМА 4. Умови оптимального вибору і ефективного застосування

методів,  прийомів,  засобів  виховання  відповідно  до  актуальних
цілей й завдань виховної роботи.

5

5 ТЕМА 5. Методика планування виховної роботи. 4
6 ТЕМА 6. Методика організації і проведення виховного заходу. 4
7 ТЕМА 7. Методика організації і проведення найбільш поширених 

форм позакласної роботи.
5

8 ТЕМА  8.  Методика  організації  колективної  творчої  діяльності
учнів. Колективна творча справа.

5

9 ТЕМА 9.  Методика  організації  роботи  з  батьками  та  взаємодії  з
громадськістю.

5

10 ТЕМА 10. Методика діагностики виховної роботи 5

11 Індивідуальні творчі завдання 10
Разом 56

9. Індивідуальні творчі завдання
Підготовка  студентами  індивідуальних  творчих  завдань  полягає  у  розробці  та

презентації (захисту) двох розгорнутих конспектів годин спілкування для учні основної
школи  спрямованих  на  розв’язання  різних  напрямів  виховання  (один  з  яких  –
дискусійного характеру). 

В  змісті  конспекту  необхідно  відобразити  всі  компоненти  структури  виховного
заходу:  підготовчий  (обґрунтування  теми,  форми,  мети  завдань  виховного  заходу),
основного (виклад розгорнутого конспекту змісту виховної  взаємодії  спрямованої  на
досягнення  мети  й  завдань  виховного  заходу),  підсумкового  (рефлексія  виховної
взаємодії). 

Під час підготовки індивідуального творчого завдання студент має проявити творчий
підхід  до  підготовки,  проведення  та  аналізу  ефективності  вибору  змісту  виховної
комунікації та прийомів виховного впливу на ціннісно-мотиваційну сферу вихованців.

Студент може обрати тему самостійно чи із запропонованих викладачем.
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10. Методи навчання
Освоєння курсу «Методика виховної роботи» передбачає застосування репродуктивних,

пояснювально-ілюстративних,  проблемно-пошукових,  аналітичних  та  творчих  методів
навчання. 

Методи навчання: традиційні методи: словесні (розповідь, бесіда, пояснення, дискусія),
наочні (показ,  демонстрація,  спостереження),  практичні (вправи, ситуаційні задачі,  ділова та
рольова ігри) та інтерактивні методи («мозковий штурм», «мікрофон», кейс-методу та ін). 

Методи СРС: самостійна робота студентів з різними джерелами інформації (нормативні
документи,  методичні  рекомендації,  інформаційні  ресурси  тощо),  методи  моделювання  та
аналізу  виховних  ситуацій,  виконання  практичних  завдань,  підготовка  есе  (повідомлень),
презентацій, проектів КТС.

Дистанційні  методи  навчання:  метод  індивідуалізованого  навчання,  навчання  з
освітніми ресурсами (освітні платформи Google Classroom), телекомунікаційні методи (зустрічі
у Google Meet, робота у Telegram, робота у Viber-групах).

11. Методи контролю
Робочою навчальною програмою передбачено:   оцінювання активності і знань студентів

під час семінарських занять, перевірка виконання практичних завдань (поточний контроль);
Методи поточного контролю: фронтальне та  індивідуальне усне опитування, письмове

опитування,  перевірка  практичних  робіт,  перевірка  планів-конспектів  фрагментів  виховних
заходів,  перевірка  виконання  самостійної  роботи,  захист  повідомлень,  мультимедійних
презентацій.

Тематичний контроль проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів
після вивчення матеріалу з розділу (тестування на платформі Classroom )

Підсумковий  (семестровий)  контроль  з  курсу. Проводиться  у  формі  заліку,  який
передбачає  перевірку  розуміння  студентом  теоретичного  та  практичного  програмного
матеріалу  з  усієї  дисципліни,  здатності  творчо  використовувати  здобуті  знання  та  вміння,
формувати  власне  ставлення  до  певної  проблеми  тощо,  виставляєтьс  я  за  результатами
накопиченої  суми  балів  підчас  поточного  контролю.  Семестровий  контроль  у  формі  заліку
проводиться  на  останньому  занятті  з  освітнього  компонента.  Студент  отримує  позитивну
залікову оцінку за результатами його роботи протягом семестру, якщо у підсумку він набрав не
менше 60 балів.

12. Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ І К/Р 1 РОЗДІЛ ІІ К/Р 2 ІТЗ 1 ІТЗ 2 СУМА

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8

5 б. 5 б. 5 б. 10 б. 5б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 10 б. 20 б. 20 б. 100 б.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів:
Поточна оцінка на семінарських заняттях визначається за такими критеріями:

 5 балів – студент демонструє всебічне, систематичне, глибоке знання і розуміння програмного
матеріалу;  вміння  вільно  виконувати  завдання,  передбачені  навчальною  програмою;  творчі
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здібності  в  розумінні,  викладенні  і  використанні  навчального  матеріалу;  уміння  творчого
застосування теоретичних знань на практиці, активність у роботі семінару;
4  бали  –  студент  демонструє  систематичні  знання  теоретичного  матеріалу,  уміння
інтерпретувати сутність основних понять навчального курсу, наводити приклади з педагогічної
практики;
3 бали – студент демонструє репродуктивне відтворення матеріалу курсу під час доповіді, або
робить незначні доповнення під час обговорення питань семінарського заняття;
2  –  бали  студент  робить  незначні  доповнення  під  час  обговорення  питань  семінарського
заняття;

Оцінка контрольних робіт визначається за такими критеріями:

9-10   балів  –  студент  демонструє  всебічне,  систематичне,  глибоке  знання  і  розуміння
програмного  матеріалу;  вміння  вільно  виконувати  завдання,  передбачені  навчальною
програмою;  творчі  здібності  в  розумінні,  викладенні  і  використанні  навчального  матеріалу;
уміння творчого застосування теоретичних знань на практиці, активність у роботі семінару;
7  -  8  балів  –  студент  демонструє  систематичні  знання  теоретичного  матеріалу,  уміння
інтерпретувати сутність основних понять навчального курсу, наводити приклади з педагогічної
практики;
5- 6 балів – студент демонструє репродуктивне відтворення матеріалу курсу під час відповідей
на питання контрольної роботи;
3 - 4 – бали студент розкрив незначні аспекти питань контрольної роботи.

 Оцінка ІТЗ здійснюється за параметрами : 
- 0 - 5 балів – оформлення роботи;
- 0 -10 балів – зміст роботи; ( 0 – ІТЗ не здано; 1-2 – зміст не відповідає темі ІТЗ, 4-3 – зміст 

виховного заходу має не достатню практичну значущість, матеріал методичної виховного 
заходу не достатньо структурований з використанням 1-2 джерел;  6-5 – творчий характер 
роботи, з недостатньою обґрунтованістю та аргументованістю розробки етапів виховного 
заходу; 7-8 –розробка виховного заходу в цілому відзначається змістовністю та практичною 
значущістю, передбачає викорстання 5 інформаційних джерел. 9-10  – розробка виховного 
заходу відзначається змістовністю та практичною значущістю, творчий характер роботи з 
використанням різних засобів та методів вихованя, список використаних джерел містить 
сучасні видання більше 5 джерел) 

- 0 - 5 балів – захист роботи

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
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 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
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дисципліни

13. Методичне забезпечення
1.Тексти  лекцій,  плани  семінарських  занять,  тематика  ІТЗ,  питання  до  заліку,  приклад

оформлення заходів, критерії оцінювання знань, навчально-методична література 

14. Рекомендована література
Основна:

1. Виховні технології/ Упоряд. В.Варава, В.Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с.
2. Андрощук  І.В.  Методика  виховної  роботи  :  навч.  посібник  /  І.В.  Андрощук,  І.П.

Андрощук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. 320 с.
3. Анкетування  в  школі  /  упоряд.:  Т.  М. Гулєвич,  Н.  М.  Омельчук К.  :  Редакції  газет  з

управління, 2014. – 120 с.
4. Аннєнкова  І.П.  Методика  виховної  роботи  :  Курс  лекцій.  /  Одес.  нац.  ун-т  ім.

І.І.Мечникова. – О.: Астропринт, 2005.– 142 с. 
5. Бех  І.Д.  Психологічні  джерела  виховної  майстерності  :  навч.  посіб.  /  І.  Д.  Бех.  –  К.:

Академвидав, 2009. – 246 с.
6. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання / І. Д. Бех. –

К.: Либідь, 2006. – 272 с.
7. Волкова Н. П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.
8. Делінгевич  Л.  В.  Педагогічні  засади  мистецтва  виховання.  –  Кіровоград:  Центрально-

Українське видавництво 2013. – 251 с.
9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 2005. – 341 с.
10.  Кондрашова Л. В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний 

посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова [Електронний ресурс] 
Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/kaf_pedagog/file_pedagog/met_vix_rob.pdf.

11. Книга  класного  керівника:  Довідково-методичне  видання/  Упоряд.  С.В.Кириленко,  Н.
І.Косарєва. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

12. Лозова В. І. Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник.
– Харків, 2002. – 400 с. 

13. Методика виховної роботи : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т
ім. Ю.Федьковича; [уклад. Давидович В.Л., Давидович М.Ф.] – Чернівці: Рута, 2007.– 302
с.

14. Омельяненко В. Л. Теорія і методика виховання. – К.: Знання, 2008. – 415 с.
15. Осадченко І. І. Методика виховної роботи. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – 217 с.
16. Практикум  з  теорії  та  методики  виховання  :  навчально-методичний  посібник  /  Г.  С.

Тарасенко, О. А. Голюк, Т. М. Кривошея Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 392 с
17. Фіцула М. М. Педагогіка. – К.: Академія. – 2002. – 528 с.
18. Радул В.В., Кравцова Т.О., Краснощок І.П. Педагогічна практика (виконання навчальної

програми  з  педагогіки):  навч.-метод.  посіб.  Кіровоград:РВВ КДПУ ім.  В.Винниченка,
2016.-160  с.

19. Холковська І. Л. Методика  виховної  роботи :  [посібник]  /  І.  Л.  Холковська.  –  2-ге
вид., випр. та допов - Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – 192 с

20. Холковська І. Л. Методика виховної роботи: практикум / І. Л. Холковська Вінниця :
Нілан ЛТД, 2016. – 208 с

21. Холковська І. Л. Педагогічна  діагностика:  методичні  рекомендації  до  проведення
практичних і лабораторних занять / І. Л. Холковська Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 124
с.
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Додаткова:

1. Антибулінг. Практичні заняття / авт. кол.: Л. В. Береговська, О. С. Данилюк, І. І.
Залеська, упоряд.: В. С. Легка, О. О. Овчар, Г. М. Семенів Київ : Шкільний світ, 2019. – 152 с

2. Армор  Ф.  Уроки  для  виховання  характеру:  будуйте  своє  життя  на  надійному
фундаменті. / Френ Армор; [пер. з англ. В.П.Степанова] – Донецьк: Східноєвроп. місія, 2009. –
55 с.

3. Безкоровайна  О.В.  Виховання  культури  особистісного  самоствердження  в
ранньому  юнацькому  віці  /  О.В.  Безкоровайна;  М-во  освіти  і  науки  України,  Рівен.  держ.
гуманіт. ун-т.– Рівне: РДГУ: Вид. Олег Зень, 2009.– 468 с.

4. Білецька І.О. Методи і засоби особистісно орієнтованого виховання : навч.-метод.
посіб. / І.О. Білецька, О.М. Коберник. – Умань: Жовтий, 2009. – 109 с.

5. Бугаєнко Л.П. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи / Л.П.
Бугаєнко,  І.Б.  Грушицька;  М-во  освіти  і  науки  України,  Одес.  нац.  політехн.  ун-т,  Одес.
автомоб.-дорож. коледж.– О.: Астропринт, 2010. – 110 с.  

6. Виховання  гуманістично  спрямованої  особистості:  навч.-метод.  посіб.  /  Т.Д.
Дем’янюк [та ін.]; М-во освіти і науки, молоді і спорту, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти.
– Рівне: Волин. обереги, 2011.– 234 с.

7. Виховні заходи: національно-патріотичне виховання / упоряд. Н. Чиренко Київ :
Шкільний світ, 2015. – 192 с.

8. Вінда О.В. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків: За
проектом  „Діалог”:  Навч.-метод.  посіб.  /  О.В.Вінда,  О.П.Коструб,  І.Г.Сомова,  та  інші.  –  К.,
2004. – 284 с.

9. Войцях,  Тетяна  Володимирівна.  Ігрові  технології:  просвітницько-профілактичні
ігри / Т. В. ВойцяхКиїв : Шкільний світ, 2015. – 144 с.

10. Гавриш  Н.П.  Національне  виховання  учнівської  молоді  /  Ніна  Гавриш,  Ганна
Ситник; [упоряд. Ж.М. Сташко] – К.: Шк. світ, 2011.– 125 с.

11. Дем'янюк    Т.Д.    Організація    виховного    процесу    в    сучасному
загальноосвітньому навчальному закладі: науково-метод. Посіб.– Суми:Видавництво «Антей»,
2006.– 383 с.

12. Дем'янюк  Т.  Д.  Методика  виховання  в  сучасній  школі:  Навчально-
методичнийпосібник  /  Т.  Д.  Дем’янюк.  –  К.  :  Науково-методичний  центр  середньої  освіти
Міносвіти і науки України, 2000. – 286 с.

13. Єсюк Людмила Володимирівна. 7  сходинок  до  успіху:  програма  виховної
роботи з учнями 8-9-х класів / Л. В. Єсюк К. : Шкільний світ, 2014. – 120 с 

14. Дубина  М.  І.  Виховання  патріотизму  в  учнів  та  студентської  молоді  /  М.  І.
Дубина, Ю. Д. Руденко; АН вищ. освіти України. – К.: Експрес-Поліграф, 2010. – 403 с.

15. Духовно-моральне  виховання  особистості:  інноваційний  підхід:  Навч.-метод.
посіб.  /  Т.Д.Дем’янюк,  І.Д.Бех,  М.Г.Байрамова,  Л.С.Мельничук;  Ін-т  інновац.  технологій  і
змісту освіти та ін. – К.; Рівне: [Волин. обереги], 2007.–315 с.

16. Журба К.І. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. –
К.: ТОВ «Інфодрук», 2004.– 166 с. 

17. Кириченко  В.  І.  Педагогіка,  спрямована  у  майбутнє  (до  100-річчя  з  дня
народження В. О. Сухомлинського). Практико-орієнтований посібник. Автори-упорядники В.І.
Кириченко, Г.Г. Ковганич. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019.  - 118 с.  

18. Коберник О. М. Інноваційні технології навчання та виховання : навч. посіб. / О.М.
Коберник, О.В. Бялик. – Умань: Жовтий, 2010.– 208 с.

19. Коваленко  С.М.  Колективні  творчі  справи  в  початковій  школі:  «Сонячна
Подорож».– К.: Вид. дім. «Шк. Світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006.– 210 с.

20. Коломієць  М.  Проблема  підготовки  класного  керівника  до  організації
профорієнтаційної  роботи  [Електронний  ресурс]  /  М.  Коломієць  //  Проблеми  підготовки
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сучасного  вчителя.  -  2013.  -  №  7.  -  С.  176-182.  –  Режим  доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_7_29

21. Кот М.З. Теорія і методика виховної роботи : (навч. посіб) / М.З. Кот; М-во освіти
і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології.
– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.–215с.

22. Лаппо В.В. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: : навч. посіб. /
Віолетта Валеріївна Лаппо.  – Івано-Франківськ: НАІР, 2012.– 300 с. 

23. Лізинський В.М. Практичне виховання в школі: особливості та планування. / В.М.
Лізинський. – Х.: Ранок: Веста, 2007.– 160 с.

24. Нісімчук  К.О.  Технології  виховання:  морально-етичний  аспект.  /  К.Нісімчук,
А.Нісімчук; [голов. ред. В.С. Зубович]; Ін-т пед. технологій. – Луцьк: Твердиня, 2009.– 177 с.

25. Онищенко  Н.П.  Методика  виховної  роботи:  за  кредитно-модул.  системою
організації навчання: [навч. посіб.] / Н.П. Онищенко; М-во освіти і науки України, Держ. вищ.
навч.  закл.  «Переяслав-Хмельниц.  держ.  пед.  ун-т  ім.  Г.  Сковороди»  –  Переяслав-
Хмельницький: [б. в.], 2009.– 282 с.

26. Організація  патріотичного  виховання  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах
Луганської області: метод. рек. / Упр. освіти і науки Луган. обл. держадмін., Луган. обл. ін-т
післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Т.М. Сорочан та ін.; за заг. ред. Т.М. Сорочан] – Луганськ:
Навч. кн.: Рєзніков В. С., 2007.– 303 с.

27. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров'я молодого покоління:
Навч.-метод, посібник. /Оржеховська В.М./ – Вид. 2-е, доп. – Тернопіль, 2005.– 215 с.

28. Поясик  О.І.,  Лаппо  В.В.  Методика  виховної  роботи:  Навчальний  посібник  /
О.І.Поясик, В.В.Лаппо. –  Івано-Франківськ: Плай, 2011. – 202 с.  

29. Прищепа С. М. Впровадження основ проектування як особистісно орієнтованої
технології у системі виховної роботи класного керівника [Електронний ресурс] / С. М. Прищепа
// Професійна освіта: методологія, теорія та технології . - 2015. - Вип. 1. - С. 138-149. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2015_1_1

30. Резнік  Н.  О.  Особливості  виховної  діяльності  сучасного  класного  керівника  в
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