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Пояснювальна  заПиска

Основним орієнтиром виховання є особистість, яка втілює якості 
та особливості, що є загальноприйнятими цінностями й характеризу-
ють її як неповторну індивідуальність.

мета  вивчення  дисципліни  “Методика  виховної  роботи”  перед-
бачає забезпечення студентів професійними знаннями (теорією ви-
ховання), педагогічними вміннями (методикою), навичками й авто-
матизованими діями, які перетворилися на звичку (технологією), та 
практичним досвідом (педагогічною практикою). Цей курс синтезує 
проблеми  психологічного  аспекту  як  висхідної  основи,  а  також  го-
ловні положення філософського, теоретико-методичного характеру в 
поєднанні з елементами педагогічної майстерності та технології.

Завдання вивчення дисципліни — допомогти студентам оволодіти 
знаннями практичних основ виховної роботи і уміннями, які необхід-
ні для ефективної організації практичної діяльності; закласти основи 
педагогічного  мислення  майбутніх  фахівців;  навчити  приймати  оп-
тимальні та аргументовані рішення в різних ситуаціях; опанувати на-
вичками спілкування, комунікабельності, толерантності, виховувати 
у слухачів курсу любов до дітей, бажання допомогти усім, хто має в 
цьому потребу.

Курс “Методика виховної роботи” покликаний спрямувати твор-
чу діяльність майбутнього соціального педагога. В ньому висвітлено 
сутність національного виховання як цілісної системи, визначеність 
мети виховання соціальним життям; педагогічні умови, що забезпе-
чують ефективний виховний вплив на формування особистості; ме-
тоди формування особистості; їх науково-методологічні засади. Роз-
крито емоційного чинника в педагогічному процесі. Велике значення 
роль приділено методам пізнання, самопізнання й саморегуляції осо-
бистості; організації та вихованню колективу; координації виховної 
діяльності педагогів; формуванню морального досвіду на основі різ-
нопланової діяльності школярів і молоді; роботі з батьками тощо. 
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ТемаТичний  План 
дисципліни 

“меТодика  виховної  робоТи”

№  
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. теоретичні аспекти виховної роботи

1 Сутність національного виховання як цілісної системи

2 Педагогічні умови, що забезпечують ефективний виховний 
вплив на формування особистості

3 Зміст виховного процесу

Змістовий модуль ІІ. практичний зміст виховної роботи

4 Методи формування свідомості особистості

5 Організація різнопланової діяльності школярів і студентів

6 Методи організації діяльності школярів і студентської 
молоді

7 Емоційне стимулювання як важливий чинник підвищення 
ефективності різнопланової діяльності школярів 
і студентської молоді

8 Методи виховання в класному та студентському колективах

9 Позашкільні освітньо-виховні заклади, специфіка 
їх діяльності

10 Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

Разом годин: 108

змісТ 
дисципліни 

“меТодика  виховної  робоТи”

Змістовий модуль І. теоретичні аспекти виховної роботи

Тема 1. сутність національного виховання як цілісної 
системи

Сутність національного виховання як цілісної системи. Провідна 
роль виховання в процесі формування особистості. Формування осо-
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бистості. Мета виховання. Зумовленість мети виховання соціальним 
життям.

Народна  педагогіка  як  джерело  педагогічної  науки.  Психологіч-
ний і педагогічний підходи до виховання. Суб’єктно-об’єктний підхід 
до здійснення виховного процесу. Зміст виховання.

Національне  виховання  та  його  зміст.  Особистісний  підхід  до 
виховання.  Людинознавчий  і  психологічний  підходи  до  виховання. 
Сутність психологічної спрямованості педагогічних досліджень.

Соціальна робота як показник розвитку правової демократичної 
держави. Основні напрями соціальної державної політики в Україні 
стосовно дітей і молоді.

Закономірності й принципи гуманістичного виховання.
Сфери, що відповідають меті виховання (когнітивна, афективна, 

психомоторна).
Сутність родинного виховання. Козацьке та лицарське виховання, 

їх структура.
Особливості виховної роботи.

Література [1; 5; 8; 16; 23; 27; 33; 35]

Тема 2. Педагогічні умови, що забезпечують ефективний 
виховний вплив на формування особистості

Чинники,  що  впливають  на  розвиток  особистості:  спадкові,  ма-
теріальні, колективні, сімейні, політичні тощо. Саморозвиток особис-
тості.

Принципи природовідповідності виховання, індивідуалізації, ви-
ховного процесу, різновіковості, спадковості, соціалізації, гуманізації 
та  демократизації,  наступності,  родинно-шкільної  гармонії,  науко-
вості,  культуровідповідності.  Соціальні  умови  формування  особис-
тості.

Суб’єкт та об’єкт виховання.
Методи педагогічного впливу на дітей молодшого шкільного віку, 

підлітків  та  юнаків.  Методи  виховання  та  умови,  що  впливають  на 
результативність їх застосування.

Література [2; 4; 6; 8; 11; 17; 23; 25; 42; 48]
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Тема 3. зміст виховного процесу

Зміст  і  сутність  виховного  процесу.  Зв’язок  виховання  з  форму-
ванням свідомості особистості. Взаємозв’язок свідомості особистості 
з чуттєвою (емоційною) сферою. Інтелектуальний розвиток людини.

Організаційно-педагогічні  форми,  спрямовані  на  вдосконалення 
розумового виховання учнів  і  студентів. Діяльність школярів  і  сту-
дентської молоді, що має навчально-пізнавальний характер. Шляхи 
стимулювання мотивації навчання.

Моральне виховання та його характеристика. Система морально-
го виховання. Форми й методи морального впливу.

Формування  вольових  якостей  і  фізичне  загартування  особис-
тості. Засоби фізичного загартування.

Взаємозв’язок між процесами формування свідомості, поведінки 
й діяльності.

Література [2; 3; 5; 6; 8; 10; 15; 17; 21; 26–28; 30; 37; 40; 47]

Змістовий модуль ІІ. практичний зміст виховної роботи

Тема 4. методи формування свідомості особистості
Основні  методи  впливу  на  свідомість  особистості.  Бесіда,  мета 

бесіди й основні вимоги до неї. Етапи бесіди та їх характеристика.
Лекція.  Методичні  прийоми  підготовки  й  читання  лекції.  Етапи 

викладання  змісту  лекції.  Прийоми  й  методи  логічно  розгорнутого 
матеріалу: дедуктивний та  індуктивний методи. Проблемний метод 
викладання матеріалу. Метод аналогій. Методи дискусійного харак-
теру.

Методика організації та проведення диспуту. Переконання як ме-
тод  впливу.  Вимоги  до  переконання.  Метод  переконання:  сугестив-
ний, навіювання, метод прикладу.

Література [1; 2; 4; 7; 8; 14; 17; 25; 30; 50]

Тема 5. організація різнопланової діяльності школярів 
і студентів

Методика й технологія організації діяльності школярів і студент-
ської молоді. Умови підвищення виховного впливу. Колективна твор-
ча справа. Етапи розвитку колективної творчої справи.

Основні напрями діяльності школярів і студентської молоді. Ди-
тячо-юнацькі  організації  та  їх  характеристика.  Структура  організа-
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торської діяльності шкільного колективу. Діяльність дітей та молоді 
за  інтересами.  Трудова  діяльність  та  її  характеристика.  Спортивно-
оздоровча діяльність дітей і молоді.

Різновиди групових і масових форм організації виховного проце-
су, їх функції та специфіка проведення.

Розвиток  внутрішньоколективних  відносин  як  важливої  умови 
формування морального досвіду школярів і студентів.

Література [1–3; 5; 8; 20–22; 34; 41–43]

Тема 6. методи організації діяльності школярів 
і студентської молоді

Методи спілкування та формування позитивного досвіду суспіль-
ної поведінки. Методи привчання, тренування.

Засоби, що сприяють укоріненню звички. Засоби, спрямовані на 
викорінення звички. Педагогічна вимога. Дисциплінованість як важ-
лива якість особистості.

Опосередковані  вимоги  (порада,  прохання,  довіра,  схвалення 
тощо)  та  їх  характеристика.  Громадська  думка  як  метод  виховного 
впливу. Метод прогнозування. Створення виховуючих ситуацій. 

Методи  організації  учнівського  та  студентського  самоврядуван-
ня.

Література [1–3; 5; 8; 20; 22; 34; 41; 42; 44; 46; 48]

Тема 7. емоційне стимулювання як важливий чинник 
підвищення ефективності різнопланової діяльності 
школярів і студентської молоді

Роль  емоційного  чинника  в  педагогічному  процесі.  Методи  сти-
мулювання  діяльності  школярів  і  студентів.  Методи  педагогічного 
стимулювання.  Методи  емоційного  стимулювання  діяльності  шко-
лярів. Види методів емоційного стимулювання та їх характеристика.

Гра як вид діяльності. Види педагогічних творчих ігор.
Змагання — метод стимулювання діяльності. Заохочення як спосіб 

вираження суспільної позитивної оцінки поведінки. 
Покарання. Психологічний аспект покарання.

Література [1–3; 5; 8; 12; 14; 15; 19; 22; 23; 26; 30; 31; 40; 43]
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Тема 8. методи виховання в класному та студентському 
колективах

Виховання  в  класному  колективі.  Критерії  оцінювання  рівнів 
ефективності виховного впливу. Колектив — важлива ланка в системі 
суб’єктно-об’єктного  взаємозв’язку.  Роль  колективу  у  формуванні 
особистості.  Визначення  поняття  колективу.  Структура  шкільного 
колективу. Від пізнання — до виховання особистості. 

Напрями діяльності класного керівника, викладача і соціального 
педагога. Організація й виховання класного та студентського колек-
тивів. Координація виховної діяльності вчителів, педагогів, соціаль-
них педагогів. 

Формування  морального  досвіду  на  основі  різнопланової  діяль-
ності школярів і студентської молоді. Методики вивчення здібностей 
дітей та молоді. 

Робота  з  батьками.  Основні  напрями  й  форми  роботи  класного 
керівника, куратора групи з батьками.

Критерії оцінювання рівнів ефективності виховного впливу.
Література [1–3; 5; 8; 20–22; 34; 41–43]

Тема 9. Позашкільні освітньо-виховні заклади, специфіка 
їх діяльності

Характеристика виховної роботи в позашкільних закладах різних 
профілів:  будинки,  палаци,  центри  творчості  для  дітей  та  юнацтва. 
Зміст  поняття  “додаткова  освіта”.  Зміст,  форми,  методи  і  основні 
напрями  соціально-педагогічної  діяльності  в  умовах  позашкільних 
освітньо-виховних  закладів.  Концепція  позашкільної  освіти  і  вихо-
вання.

Державна підтримка і захист дітей у позашкільних закладах осві-
ти і виховання.

Література [6; 11; 18; 43; 50; 56]

Тема 10. соціально-педагогічна робота за місцем проживання
Характеристика  соціальних  інститутів  за  місцем  проживання. 

Школа як центр виховної роботи в мікрорайоні. Напрями діяльності 
соціального педагога. Основні форми та методи роботи, особливості 
роботи соціального педагога в мікрорайоні.

Література [10; 11; 18; 23; 36; 48; 52] 
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Теми  конТрольних  робіТ

  1.  Сутність процесу виховання та його закономірності.
  2.  Методи  та  прийоми  виховання:  особливості  їх  використання  в 

конкретних психолого-педагогічних ситуаціях.
  3.  Технологія особистісно орієнтованого виховання.
  4.  Характеристика принципів виховання.
  5.  Ознаки колективу, етапи його формування.
  6.  Методи виховання: різні підходи до їх класифікації, характерис-

тика.
  7.  Характеристика проблем сучасного виховання.
  8.  Основні напрями процесу виховання.
  9.  Виховання та його основні категорії.
 10.  Характеристика розумового виховання.
 11.  Шляхи вдосконалення виховних процесів.
 12.  Характеристика фізичного та трудового виховання.
 13.  Педагогічний внесок В. О. Сухомлинського у розвиток вихован-

ня молоді.
 14.  Педагогічний внесок А. С. Макаренка у розвиток виховання мо-

лоді.
 15.  Педагогічний внесок К. Д. Ушинського у розвиток виховання мо-

лоді.
 16.  Моральне  виховання  та  його  характеристика.  Система  мораль-

ного виховання.
 17.  Зміст виховання художньо-естетичної культури.
 18.  Основні методи впливу на свідомість особистості.
 19.  Технологія  організації  діяльності  школярів  і  студентської  мо-

лоді.
 20.  Основні методи впливу на свідомість особистості.
 21.  Розвиток  внутрішньоколективних  відносин  —  важлива  умова 

формування  морального  досвіду  школярів  і  студентської  мо-
лоді.

 22.  Самовиховання та перевиховання: історія, теорія, методика.
 23.  Українська педагогіка та національне виховання.
 24.  Характеристика родинного виховання.
 25.  Зміст позаурочної та позашкільної виховної роботи.
 26.  Масові, групові та індивідуальні форми роботи.
 27.  Методи організації діяльності учнів, студентів і формування до-

свіду позитивної поведінки.
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 28.  Дитячі та молодіжні організації та завдання школи щодо роботи 
з ними.

 29.  Основні  позанавчальні  заклади.  Нові  підходи  до  організації  їх 
роботи.

 30.  Українські виховні ідеали й традиції родинного, лицарського та 
козацького виховання.

ПиТання  для  самоконТролю

  1.  Сутність національного виховання як цілісної системи.
  2.  Загальний зміст процесу виховання як системи.
  3.  Структура та особливості виховного процесу.
  4.  Педагогічний внесок К. Д. Ушинського у розвиток виховання мо-

лоді.
  5.  Педагогічний внесок А. С. Макаренка,
  6.  Педагогічний внесок В. О. Сухомлинського.
  7.  Провідна роль виховання в процесі формування особистості.
  8.  Мета виховання та зумовленість її соціальним життям.
  9.  Роль народної педагогіки у вихованні особистості.
 10.  Характеристика підходів до виховання особистості.
 11.  Зміст виховання та його характеристика.
 12.  Мета й завдання гуманістичного виховання.
 13.  Характеристика методів і принципів виховання.
 14.  Характеристика патріотичного виховання.
 15.  Чинники, що впливають на розвиток особистості, їх характерис-

тика.
 16.  Сутність принципів культуро- та природовідповідності.
 17.  Сутність принципу індивідуально-особистісного виховання.
 18.  Принципи індивідуалізації у виховному процесі.
 19.  Характеристика соціальних умов формування особистості.
 20.  Суб’єкт та об’єкт виховання.
 21.  Методи педагогічного впливу у процесі виховання.
 22.  Характеристика  виховання  класного  та  студентського  колек-

тивів.
 23.  Колектив  як  важлива  ланка  в  системі  суб’єктно-об’єктного 

взаємозв’язку.
 24.  Роль колективу у формуванні особистості.
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 25.  Характеристика шкільного та студентського колективів.
 26.  Структура шкільного та студентського колективів.
 27.  Характеристика змісту виховного процесу.
 28.  Зв’язок  виховання  з  процесом  формування  свідомості  особис-

тості.
 29.  Взаємозв’язок  свідомості  особистості  з  чуттєвою  (емоційною) 

сферою.
 30.  Інтелектуальний розвиток людини та його характеристика.
 31.  Організаційно-педагогічні форми, спрямовані на вдосконалення 

розумового виховання студентів.
 32.  Діяльність студентської молоді, що має навчально-пізнавальний 

характер. Шляхи стимулювання мотивації навчання.
 33.  Моральне  виховання  та  його  характеристика.  Система  мораль-

ного виховання.
 34.  Форми й методи морального впливу.
 35.  Зміст виховання художньо-естетичної культури.
 36.  Формування вольових якостей та фізичне загартування особис-

тості. Засоби фізичного загартування.
 37.  Взаємозв’язок  формування  процесів  свідомості,  поведінки  й 

діяльності.
 38.  Основні методи впливу на свідомість особистості.
 39.  Мета бесіди та основні вимоги до неї. Етапи бесіди,  їх характе-

ристика.
 40.  Методичні прийоми до підготовки лекції, етапи викладу її зміс-

ту.
 41.  Прийоми й методи логічно розгорнутого матеріалу: індуктивний 

та дедуктивний методи.
 42.  Проблемний метод викладу матеріалу.
 43.  Метод аналогій, його характеристика.
 44.  Методи дискусійного характеру.
 45.  Характеристика диспуту та організація його проведення.
 46.  Характеристика методу переконання.
 47.  Основні вимоги до переконання.
 48.  Характеристика  сугестивного  методу  переконання,  навіювання 

та прикладу.
 49.  Технологія  організації  діяльності  школярів  і  студентської  мо-

лоді.
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 50.  Колективна творча справа та етапи розвитку.
 51.  Основні напрями діяльності школярів і студентів.
 52.  Дитячо-юнацькі організації та їх характеристика.
 53.  Структура  організаторської  діяльності  шкільного  та  студентсь-

кого колективів.
 54.  Діяльність дітей та молоді за інтересами.
 55.  Трудова діяльність молоді та її характеристика.
 56.  Спортивно-оздоровча діяльність дітей та молоді.
 57.  Розвиток  внутрішньоколективних  відносин  —  важлива  умова 

формування морального досвіду школярів.
 58.  Методи  спілкування  та  формування  позитивного  досвіду  сус-

пільної поведінки. 
 59.  Методи привчання, тренування. Засоби, що сприяють закріплен-

ню звички.
 60.  Дисциплінованість  як  важлива  якість  особистості.  Самовихо-

вання учнів і студентів.
 61.  Сімейне  виховання  в  різні  періоди  розвитку  суспільства.  Взає-

модія сім’ї та навчальних закладів у вихованні дітей та молоді.
 62.  Методика проведення колективних форм роботи соціального пе-

дагога з сім’єю учня.
 63.  Опосередковані  вимоги  (порада,  прохання,  довіра,  схвалення 

тощо), їх характеристика.
 64.  Громадська думка як метод виховного впливу.
 65.  Метод прогнозування. Створення виховуючих ситуацій.
 66.  Роль емоційного чинника в педагогічному процесі.
 67.  Методи стимулювання діяльності школярів. Методи педагогіч-

ного стимулювання.
 68.  Методи  емоційного  стимулювання  діяльності  школярів.  Види 

методів емоційного стимулювання, їх характеристика.
 69.  Гра як вид діяльності. Види педагогічних творчих ігор.
 70.  Змагання як метод стимулювання діяльності.
 71.  Заохочення  як  спосіб  вираження  суспільної  позитивної  оцінки 

поведінки.
 72.  Покарання. Психологічний аспект покарання.
 73.  Умови й чинники, що визначають вибір методів виховання.
 74.  Характеристика методу самовиховання учнів.
 75.  Методика  самоуправління  (самоврядування)  в  шкільному  та 

студентському колективах.
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 76.  Напрями діяльності класного керівника, куратора та соціального 
педагога.

 77.  Організація й виховання колективу класу, групи студентів.
 78.  Координація  виховної  діяльності  педагога,  соціального  педаго-

га.
 79.  Формування морального досвіду на основі різнопланової діяль-

ності школярів і студентської молоді.
 80.  Методики вивчення здібностей дітей та молоді.
 81.  Позашкільні форми виховання.
 82.  Методика педагогічного управління колективом.
 83.  Сутність скаутського руху молоді.
 84.  Основні напрями й форми роботи класного керівника, куратора 

студентських груп з батьками.
 85.  Критерії оцінювання рівнів ефективності виховного впливу.
 86.  Психічний розвиток особистості та навчально-виховний процес.
 87.  Поняття про технологію виховання.
 88.  Методика комплексного підходу до виховного процесу.
 89.  Виховна справа як система. Етапи виховних справ.
 90.  Критерії та ступені вихованості.
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