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Пояснювальна записка
Виховання духовно орієнтованої, пізнавально активної, реально
й творчо мислячої, відкритої до спілкування, самокритичної особистості є одним з провідних завдань освіти сьогодення. Ефективність
виховного процесу залежить від професійно-педагогічних знань, професійних умінь, особистісних та професійно-значущих якостей вихователя. Програма базується на діяльнісному підході до професійної
підготовки та до організації професійної діяльності практичного
психолога. Вивчення даної дисципліни передбачено навчальними
планами підготовки практичних психологів, що здійснюється Міжрегіональною Академією управління персоналом. Зазначений курс
має тісний зв’язок з курсом вікової та педагогічної психології.
Мета курсу — розкрити психологічну природу процесу виховання
та шляхи підвищення ефективності виховного процесу.
Завданнями курсу є розширення знань студентів щодо сутності
виховного процесу, його основних напрямів; оволодіння психологічними механізмами управління процесом виховання; розвиток вміння
діагностувати рівень власних професійно-значущих якостей, важливих для здійснення виховного процесу та особистісних якостей дитини.
Програма складається з трьох модулей “Психологічна природа
процесу виховання”, “Основні напрями виховання”, “Cуб’єкти виховного процесу”.
Закріпленню та поглибленню знань, виробленню професійних
умінь з курсу сприятиме проведення семінарських та практичних занять, тематику яких наведено у програмі, а також пошук відповідей
на контрольні питання згідно зі списком рекомендованої літератури.



Тематичний план
дисципліни
“Психологічний супровід процесу виховання”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Психологічна природа процесу
виховання
1 Сутність процесу виховання
2 Психологічні механізми управління процесом виховання
Змістовий модуль ІІ. Основні напрями виховання
3 Інтелектуальне виховання як механізм формування
інтелектуальної культури особистості
4 Формування моральної свідомості
5 Екологічне виховання
6 Статеве виховання
7 Трудове виховання
Змістовий модуль ІІІ. Cуб’єкти виховного процесу
8 Особистість як мета, об’єкт і суб’єкт виховання
9 Соціально-психологічні аспекти виховання
10 Психологічні вимоги до особистості вихователя
11 Взаємодія школи та сім’ї у вихованні молоді
Разом годин: 54
Зміст
дисципліни
“Психологічний супровід процесу виховання”
Змістовий модуль I. Психологічна природа процесу виховання
Тема 1. Сутність процесу виховання
Загальна характеристика процесу виховання. Рушійні сили виховного процесу. Етапи процесу виховання.
Основні закономірності та принципи виховання.
Поняття методу та прийому виховання. Характеристика основних
груп методів виховання.
Психологічні вимоги до виховного процесу. Мета і завдання виховання.
Література: основна [1–3; 5; 7; 9; 10; 16; 18];
додаткова [3; 8; 9; 11; 14; 18; 20]


Тема 2. Психологічні механізми управління процесом
виховання
Суб’єктна парадигма виховного процесу. Ситуація розмірковування у виховному процесі: технологія створення.
Психологічний аналіз виховного заходу. Рівні (етапи). Схема психологічного аналізу виховного заходу.
Література: основна [6–8; 10–16; 18];
додаткова [1–4; 6; 7; 12; 15]
Змітовий модуль II. Основні напрями виховання
Тема 3.	Інтелектуальне виховання як механізм формування
інтелектуальної культури особистості
Поняття “інтелект”, “інтелектуальний розвиток”, “інтелектуальне
виховання”, “інтелектуальна культура”. Психолого-педагогічні умови
здійснення інтелектуального виховання особистості. Конструктивна
взаємодія між суб’єктами навчально-виховного процесу. Інтелектуальна активність. Поняттєве, творче, дивергентне мислення особистості.
Література: основна [1; 4; 5; 9; 12; 17];
додаткова [2; 6; 9; 14; 16; 19; 20]
Тема 4. Формування моральної свідомості
Моральна свідомість особистості. Стадії розвитку моральної свідомості. Формування моральних понять. Формування морального
досвіду особистості.
Психологічні основи попередження і подолання важковиховуваності, правопорушень, злочинності. Психологічні основи індивідуального підходу у вихованні.
Література: основна [2; 3; 6; 10; 11; 14; 16; 19];
додаткова [3; 6; 8; 13; 16; 19]
Тема 5.	Екологічне виховання
Поняття про екологічне виховання. Мета, завдання та зміст екологічного виховання. Основні аспекти психолого-екологічного виховання.
Література: основна [2; 3; 6; 10; 11; 13; 16; 19];
додаткова [3; 6; 8; 13; 16; 19]


Тема 6.	Статеве виховання
Поняття “статеве виховання”. Вікові особливості особистості та їх
врахування в процесі статевого виховання.
Психологічна підготовка до сімейного життя.
Література: основна [1; 4; 7; 8; 15; 18];
додаткова [2; 6; 9; 14; 16; 19; 20]
Тема 7. Трудове виховання
Поняття про трудове виховання. Поняття “трудова свідомість”,
“досвід трудової діяльності”, “активна трудова позиція”. Психолого-педагогічні умови здійснення трудового виховання особистості.
Етапи формування готовності до праці. Аспекти профорієнтаційної
роботи в школі.
Література: основна [1; 4; 7; 8; 15; 18];
додаткова [1–3; 7–12; 16; 19]
Змістовий модуль III. Cуб’єкти виховного процесу
Тема 8.	Особистість як мета, об’єкт і суб’єкт виховання
Уявлення про особистість, креативну і творчу особистість. Соціальна ситуація розвитку особистості. Джерела та умови особистісного розвитку. Рушійні сили розвитку особистості. Діяльність — основа розвитку особистості. Структура особистості та необхідність її
врахування в процесі виховання.
Соціалізація особистості. Механізми соціалізації. Виховання як
цілеспрямований і керований процес соціалізації.
Література: основна [1–5; 9; 11; 13; 16];
додаткова [2–5; 8; 11; 12; 15; 17]
Тема 9.	Соціально-психологічні аспекти виховання
Соціальні групи та їх типологія. Фази взаємодії особистості з групою. Конформізм. Особистість і група — пошук “золотої середини”.
Сутність, зміст, функції виховного колективу. Формальні та неформальні групи.
Література: основна [2–6; 8; 12; 13; 16; 19];
додаткова [3; 5; 9; 13; 20]



Тема 10. Психологічні вимоги до особистості вихователя
Структура рис особистості вихователя. Педагогічна спрямованість. Педагогічне мислення, його особливості. Педагогічна рефлексія. Емоційно-вольові якості особистості педагога. Педагогічна
емпатія, педагогічна інтуїція, динамізм особистості. Їх значення в
професійно-педагогічній діяльності.
Педагогічний імідж вихователя. Методи оцінки творчого потенціалу особистості вихователя.
Самовиховання: суть, етапи, прийоми.
Література: основна [6–12; 17; 18];
додаткова [1; 3; 6–9; 15; 17]
Тема 11.	Взаємодія школи та сім’ї у вихованні молоді
Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Особливості й перспективи розвитку сучасної сім’ї. Форми й методи роботи вчителя з
батьками учнів.
Література: основна [1; 4; 7; 8; 15; 18];
додаткова [3; 6–9; 11; 15]
Плани семінарських та практичних занять
Змістовий модуль I. Психологічна природа процесу виховання
Семінарське заняття 1. Психологічна природа процесу
виховання
1. Провідні фактори формування особистості школяра у процесі
виховання.
2. Показники та критерії вихованості особистості.
3. Формування спрямованості та якостей особистості у процесі
виховання.
4. Виховання і самовиховання — дві сторони єдиного процесу.
5. Соціальні групи та їх типологія. Фази взаємодії особистості з
групою.
Література: основна [1–3; 5; 7; 9; 10; 17; 19];
додаткова [3; 7; 13; 16; 20]
Семінарське заняття 2. Шляхи підвищення ефективності
виховного процесу
1. Основні закономірності та принципи виховання.


2. Поняття методу та прийому виховання. Характеристика основних груп методів виховання.
3. Психологічні вимоги до виховного процесу.
Література: основна [6–8; 10–16; 18];
додаткова [4; 7; 11; 15; 20]
Практичне заняття 1. Психологічний аналіз виховного заходу як
єдність проективно-рефлексивних умінь
вихователя
1. Мікроструктура професійної педагогічної діяльності: педагогічна дія, педагогічна ситуація, педагогічна задача. Процес
розв’язування педагогічної задачі.
2. Психологічний аналіз виховного заходу у діяльності вихователя.
3. Робота творчих груп студентів з моделювання та розв’язання
педагогічних задач щодо виховного процесу. Обговорення запропонованих варіантів розв’язання педагогічних задач.
4. Розробити програму виховної роботи з певним (за погодженням з викладачем) класом.
Література: основна [1; 6; 8–10],
додаткова [2; 6; 9; 11; 17]
Змістовий модуль II. Основні напрями виховання
Практичне заняття 1. Інтелектуальне виховання особистості
1. Зміст понять “інтелект”, “інтелектуальний розвиток”, “інтелектуальне виховання”, “інтелектуальна культура”.
2. Психолого-педагогічні умови здійснення інтелектуального виховання особистості.
3. Інтелектуальна гра як засіб розвитку поняттєвого, творчого, дивергентного мислення особистості. Захист проектів.
Література: основна [1; 4; 5; 9; 12; 17];
додаткова [2; 6; 9; 14; 16; 19; 20]
Практичне заняття 2. Моральне виховання
1. Формування моральних понять.
2. Психологічні основи попередження і подолання важковиховуваності, правопорушень, злочинності.


3. Робота творчих груп студентів з моделювання та розв’язання
морально-етичних задач. Обговорення запропонованих варіантів розв’язання задач.
Література: основна [2; 3; 6; 10; 11; 13; 16; 19];
додаткова [3; 6; 8; 13; 16; 19]
Змістовий модуль III. Cуб’єкти виховного процесу
Семінар 1. Показники та критерії вихованості особистості
1. Поняття “особистість”. Структура особистості та необхідність її
врахування в процесі виховання.
2. Соціальна ситуація розвитку особистості. Джерела та умови
особистісного розвитку. Рушійні сили розвитку особистості.
3. Соціалізація особистості. Механізми соціалізації. Діяльність —
основа розвитку особистості.
Література: основна [1–5; 9; 11; 13; 16];
додаткова [2; 4; 6; 10–12; 15]
Практичне заняття 1. Діагностика творчих професійних якостей
особистості вихователя
1. Характеристика творчих рис та професійно-значущих якостей
особистості вихователя.
2. Сутність і значення педагогічного іміджу в творчому портреті
вихователя.
3. Комплексна оцінка та самооцінка творчих професійно-значущих якостей особистості майбутніх психологів на основі застосування діагностичних методик.
Література: основна [6–12; 17; 18];
додаткова [1; 3; 6–9; 15]
Вказівки до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи передбачає розвинення навичок самостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та ос
мислення теоретичного та практичного матеріалу. Тему контрольної
роботи студенти вибирають самостійно.
Контрольну роботу слід виконувати в учнівському зошиті або на
скріплених аркушах паперу формату А4. На титульній сторінці вказують назву дисципліни (“Психологічний супровід процесу виховання”), прізвище, ім’я та по батькові, домашню адресу і номер групи.


Контрольна робота повинна містити план і список літератури. На
останній сторінці слід поставити дату завершення виконання роботи
і власний підпис. Роботу необхідно здати в наукову частину в зазна
чені терміни. Обсяг та оформлення контрольної роботи мають відповідати Методичним рекомендаціям до підготовки та оформлення
контрольних завдань і випускних робіт.
Теми контрольних робіт
1. Загальна характеристика цілей та завдань психології виховання.
2. Психолого-педагогічні умови здійснення інтелектуального виховання особистості.
3. Спрямованість особистості як система домінуючих мотивів і потреб.
4. Психологічні основи морального виховання.
5. Вікові особливості особистості та їх врахування в процесі статевого виховання.
6. Виховання як цілеспрямований і керований процес соціалізації.
7. Психологічні основи формування моральної свідомості та поведінки особистості в сучасних умовах.
8. Психологічні основи подолання важковиховуваності, правопорушень та злочинності.
9. Психолого-педагогічні умови здійснення інтелектуального виховання особистості.
10. Проблема діагностики виховуваності школярів у сучасній педагогічній психології.
11. Формування спрямованості та якостей особистості у процесі виховання.
12. Самооцінка та її місце у вихованні і самовихованні.
13. Специфіка педагогічної праці.
14. Здібності в структурі суб’єкта педагогічної діяльності.
15. Емоційно-вольові особливості педагога.
16. Психологічні проблеми вдосконалення педагогічної майстерності
вчителя.
17. Педагогічне спілкування в системі “вчитель — учень” як фактор
становлення та розвитку особистості.
18. Міжособистісні стосунки як фактор розвитку особистості та
об’єкт виховного впливу.
19. Самооцінка учнів та її виховне значення.
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20. Психологічні аспекти гуманізації процесу виховання.
21. Основні компоненти педагогічної праці та їх психологічна характеристика.
22. Взаємодія зовнішніх виховних впливів та активності особистості
у процесі виховання.
23. Психологія міжособистісних стосунків у групі (колективі) як
об’єкт виховного впливу.
24. Формування загальнолюдських моральних цінностей в єдності з
національно-культурними.
25. Структура особистості та врахування її в процесі виховання.
26. Психологічні вимоги до особистості сучасного вихователя.
27. Ситуація розмірковування у виховному процесі.
28. Методи оцінки творчого потенціалу особистості вихователя.
29. Основні закономірності та принципи виховання.
30. Ефективність діяльності вчителя та критерії її оцінки.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Психологія виховання: мета, завдання.
Рушійні сили виховного процесу.
Психологічні вимоги до виховного процесу.
Особистість як мета, об’єкт і суб’єкт процесу виховання.
Ситуація розмірковування у виховному процесі.
Психологічний аналіз виховного заходу.
Поняття “інтелект”, “інтелектуальний розвиток”, “інтелектуальне
виховання”, “інтелектуальна культура”.
Свідомість особистості.
Характеристика психологічних механізмів виховання.
Психологічні умови морального розвитку особистості в процесі
виховання.
Конструктивна взаємодія між суб’єктами навчально-виховного
процесу.
Інтелектуальна активність.
Поняття про дивергентне мислення особистості.
Моральна свідомість особистості.
Стадії розвитку моральної особистості.
Формування моральних понять особистості.
Формування морального досвіду особистості.
Психологічні основи попередження та подолання важковиховуваності.
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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.
50.
51.
52.
12

Психолого-індивідуальний підхід у вихованні.
Поняття статеве виховання.
Психологічна підготовка до сімейного життя.
Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою.
Уявлення про креативну і творчу особистість.
Соціальна ситуація розвитку особистості.
Джерела та умови особистісного розвитку.
Рушійні сили розвитку особистості.
Діяльність як основа розвитку особистості.
Соціальні групи та їх типологія.
Фази взаємодії особистості з групою.
Психологічні основи індивідуального підходу у вихованні.
Психологічні механізми виховання.
Психологічні основи попередження важковиховуваності.
Феномени групової свідомості: конформність, конформізм, нонконформізм.
Конфлікти серед учнів, їх психологічна природа та способи
розв’язання.
Поняття про атракцію.
Психологічні методи формування атракції.
Психологічний аналіз виховного заходу. Рівні (етапи).
Мікроструктура професійної педагогічної діяльності: педагогічна
ситуація і педагогічна задача.
Вікові особливості особистості та їх врахування в процесі статевого виховання.
Психологічна підготовка до сімейного життя.
Показники та критерії вихованості особистості.
Виховання і самовиховання як дві сторони єдиного процесу.
Психологічні основи індивідуального підходу у вихованні.
Соціалізація особистості.
Механізми соціалізації.
Загальна характеристика педагогічної діяльності.
Структура педагогічних здібностей.
Структура рис особистості вихователя.
Педагогічна спрямованість.
Педагогічне мислення, його особливості.
Педагогічна рефлексія.
Педагогічна емпатія.

53. Педагогічна інтуїція.
54. Динамізм особистості.
55. Значення в професійно-педагогічній діяльності емпатії, рефлексії.
56. Стилі педагогічної діяльності.
57. Педагогічний імідж вихователя.
58. Самовиховання: суть, етапи, прийоми.
59. Психологічні основи гуманізації виховного процесу.
60. Психологічні вимоги до особистості сучасного вчителя, вихователя.
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