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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Методика виховної роботи 

Викладач (-і) Доцент Ковальчук Віра Миколаївна 

Контактний телефон викладача (066)910-43-61 

E-mail викладача Vira1959@i.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки 

2.2.Вибіркові дисципліни 

2.2.1 Дисципліни вільного вибору студента  

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС – 3 (90 год.) 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Обговорення індивідуально вибраних студентом питань з 

тематики лекційного курсу та самостійної роботи 

2. Анотація до курсу 

Зміст програми навчальної дисципліни «Методика виховної роботи» спрямований на  ґрунтовну й 

всебічну підготовку майбутніх педагогів до організації, здійснення і управління соціально-

виховною роботою у навчальному закладі відповідно до основних орієнтирів сучасного 

виховання учнів. 

3. Мета та цілі курсу  

Основна мета курсу «Методика виховної роботи » полягає у формуванні в студентів знань, 

умінь і навичок виховної роботи, потреби у професійному самовдосконаленні, здатності до 

самоорганізації власної діяльності а також у забезпеченні їхнього особистісного розвитку як 

майбутніх класних керівників, суб'єктів виховної діяльності. Це передбачає розвиток у студентів 

необхідних професійних та особистісних якостей, таких як соціальний інтелект, креативність, 

особиста відповідальність за свої дії та вчинки тощо. 

4. Результати навчання (компетентності) 

     У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

основи теорії і методології освіти, необхідні для професійної діяльності, проектувати і 

здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку 

особистості. D 7; 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні  вміти: 

самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи та засоби 

навчання D 12; 

використовувати знання, уміння і навички із дисциплін вікової і загальної психології для 

розв’язання конкретних завдань у професійній діяльності учителя історії та спеціаліста з 

позакласної, зокрема гурткової роботи D 15; 

аналізувати, генерувати та поширювати передовий педагогічний досвід, або генерувати 

інноваційні вирішення для відомих проблем або ситуацій, критично оцінювати результати власної 



педагогічної діяльності, впроваджувати інтерактивні методи навчання, інноваційні навчально-

виховні технології, нові ідеї  D 24; 

знати і володіти навичками забезпечення охорони життя та здоров’я під час проходження різного 

роду практик в середній школі і оздоровчих таборах, зокрема, уміння надати першу медичну 

допомогу тощо D 27;   

організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому числі 

здатність спілкуватися з учнями різних вікових категорій, представниками інших професійних 

груп різного рівня), базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях D 28; 

Здатність керувати і спрямовувати навчально-виховний процес, спираючись на здобуті знання, 

психологічні особливості різних вікових і соціальних груп учнів, зокрема в учнівських 

колективах D 29;  

Розуміти значення культури як форми людського існування, поважати різноманіття та 

мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, 

діалогу і співробітництва; а також проводити діяльність, спрямовану на збереження і 

використання історико-культурної спадщини в навчальних, наукових і просвітницьких цілях D 

31. 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці надання 

освітніх послуг, зокрема виховання учнів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю; 

Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською – 

державною мовою здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні і на практиці; 

 

Соціальна і громадянська компетентність (С6) –  здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в команді з дотриманням 

етичних норм і цінностей сучасного мультикультурного суспільства, діяти громадсько і соціально 

відповідально та з почуттям поваги до оточуючих.  

 

Управлінська (С9) – здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за дотримання 

виконавської дисципліни,  вміння визначати і наполегливо реалізовувати поставлені завдання і 

взяті обов’язки; 

Фахові компетентності:  

С 15 Здатність володіти навичками практичного використання знань з основ дидактики, 

психології  та педагогічної діяльності, застосовувати сучасні методи і освітні технології в 

середніх загальноосвітніх закладах; 

С 20. Здатність аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний досвід навчання учнів 

історії і суспільствознавчих предметів у загальноосвітній школі. 

 



С 21. Здатність організовувати навчальний процес на основі сучасних інтерактивних методів 

навчання учнів, форм організації навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх 

технологій в загальноосвітній школі.  

С 24. Здатність до усвідомлення суспільного статусу і призначення професійної діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів, важливості збагачення професійних якостей 

відповідно до нових суспільно-політичних реалій; усвідомлення необхідності подальшого 

навчання, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду; 

С 29 здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел або інформації методичного характеру, яка змогла би бути застосованою в 

освітньому процесі, зокрема із використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

С 34  забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі та в умовах 

літніх оздоровчих таборів;  

С 37 Здатність формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність та 

історичну національну пам՚ять, самоповагу, провадити громадянсько-патріотичне виховання 

серед молоді. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу  

Вид заняття Загальна кількість годин  90 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

 60 

Ознаки курсу 

Семестр 

5 

Спеціальність 

014 03Середня 

освіта(історія) 

   
 

Курс 
третій 

Нормативний / 

вибірковий 

        вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. 
Поняття про 

соціалізацію. 

Фактори 

соціалізації 

дітей та 

молоді. 

Лекція 2 год. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

інтернет-ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема 2 .Роль і 

місце 

класного 

керівника в 

системі 

організації 

взаємодії з 

вихованцями..  

Лекція 2 год. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

інтернет-ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема3.Методи

ка 

Лекція/диску-

сія 2 год. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

4  Протягом 

семестру 



педагогічного 

вивчення 

особистості 

учня та 

учнівського 

колективу. 

ресурси 

Тема4.Вплив 

середовища 

на розвиток і 

формування 

особистості. 

Лекція 2 год. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

 
Тема5.Опікун

сько-виховна 

робота в 

сучасній 

школі. 

Лекція 2 год. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема6.Зміст 

та форми 

виховної 

роботи. 

Лекція 2 год 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

13, 14, 15, 19; 

інтернет-ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема1.Мета 

та завдання 

курсу 

«Методика 

виховної 

роботи» 

Практичне 

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

13, 14, 15, 19; 

інтернет-ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема2.Класн

ий керівник 

як 

організатор 

позаурочної 

діяльності 

учня    

Практичне 

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема3.Понят

тя 

вихованості, 

показники та 

методи 

діагностуван

ня 

вихованості 

учнів 

Практичне 

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема4.Метод

ика роботи з 

батьками. Зміст і форми роботи класного керівника з батьками. 

 

Практичне 

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 



Тема5.Спіль

на діяльність 

школи і 

позашкільни

х закладів 

Практичне 

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема6.Метод

и виховної 

роботи з 

учнями 

Практичне 

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема7.Тенде

нції розвитку 

учнівського 

самоврядува

ння 

Практичне  

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 12, 

13, 18; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема8.Особл

ивості 

виховної 

роботи в 

оздоровчих 

закладах 

Практичне  

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 16, 17; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

Тема9.Основ
ні аспекти 
законодавчи
х актів,що 
стосуються 
виховної 
роботи 

Практичне 

заняття 2 год 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 16, 17; інтернет-

ресурси 

4  Протягом 

семестру 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система 
оцінювання курсу 

100 балів 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично верифіковане висвітлення 

питань 
Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальній системі 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Виконання усіх запланованих програмою дисципліни форм 

навчальної роботи, які підлягають контрольному оцінюванню. 

Мінімальна кількість балів для допуску до екзамену – 25 балів 
7. Політика курсу 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – 
реагування відповідно до Положення 1 і Положення 2 

8. Рекомендована література 
1. Закон України «Про освіту» /Урядовий кур’єр. - К., 2017. 
2. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч.посіб. для студентів вищих педагогічних закладів освіти / 

М.М.Фіцула. - К., Видавничий центр «Академія», 2001. 
3. Кузьмінський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка: Підручник / А.І.Кузьмінський, 

В.Л.Омельяненко. - К.:Знання-Прес, 2003. 
4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч.посіб. / Н.Є.Мойсеюк. - 3-є видання, доповнене. – К.,2001. 
5. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч.посіб. /В.В.Ягупов. - К.:Либідь, 2002. 
6. Волкова Н.П Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

Н.П.Волкова. - К., Видавничий центр «Академія», 2001. 
7. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання тельмахович.  

 



8. . Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання / За ред. 
Красовицького М.Ю. - Івано-Франківськ, 2000.

9. Марушкевич A.A., Постовий В.Г., Алексеєнко Т.Ф. Родинна педагогіка: Навч.-метод, 
посіб. / А.А.Марушкевич, В.Г.Постовий, Т.Ф.Алексеєнко. - K.: 2002.

Ю.Жерносек І.П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти: Монографія / І.П.Жерносек. - K.: 2000.

11. Веретенко Г.Г. Загальна педагогіка. Навч.посіб. / Г.Г.Веретенко. - K.: «Професіонал», 2004.
- 128с.

12. Кондрашова Л.В., Пермяков O.A., Зеленкова Н.І., Лавретина Г.Ю. Педагогіка в запитаннях 
і відповідях: Навч.посіб. / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермякова, Н.І.Зеленкова, 
Г.Ю.Лавретина. - K.: Знання, 2006. - 252с.

13. Мазоха C., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навч.посіб. / С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. - К, 2005.
- 232с.

14. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч.посіб. / Н.В.Якса. - K.: Знання, 2006 - 358с.
15. Нісімчук A.C. Педагогирі: Підручник / А.С.Нісімчук. - K.: Атіка, 2007. - 344с.
16. Сусак П.Д. Філософсько-педагогічний аналіз моральності шкільного коллективу: теория і 

сучасність / П.Д.Сусак. - Івано-Франківськ, 2003 -  160с.
17. Теоретичні основи педагогіки / За ред. Вишневський О. - Дрогобич: «Коло», 2001. - 265с.
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