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1.Коротка анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Теорія та методика виховної роботи» складається з двох змістових модулів «Змістовий модуль 

1. Теоретичні аспекти організації виховної роботи в закладах освіти» та «Змістовий модуль 2. Методичні аспекти виховної 

роботи в закладах освіти».  

Через вивчення змістового модуля 1. Теоретичні аспекти організації виховної роботи в закладах освіти забезпечується 

удосконалення таких спеціальних (фахових) компетентностей як СК.1. Здатність до планування,  проектування та організації 

освітньо-виховного процесу з урахуванням загальних принципів побудови змісту освіти, психолого-педагогічних 

закономірностей, методологічних, теоретико-практичних засад освітнього процесу та  СК.2. Здатність здійснювати 

виховання на уроках і в позаурочній роботі, педагогічний супровід процесів соціалізації тих, хто навчається та формування 

їхньої культури. (згідно освітньо-професійна програма «освітні, педагогічні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка). 

Формування зазначених компетентностей дозволяє удосконалити soft skills (універсальні соціальні навички) здобувачів 

освіти шляхом розширення та поглиблення знань в галузі виховання, а саме: структури, змісту, характеристик та вимог 

стосовно здійснення виховної роботи на всіх рівнях та етапах підготовки фахівців в закладах освіти України. 

 «Теорія і методика професійного навчання» є однією з важливих дисциплін у підготовці майбутніх педагогічних 

працівників до роботи в сучасній системі освіти з урахуванням розвитку інклюзивного освітнього середовища. 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування здатності до набуття, аналізу та синтезу концептуальних знань у 

предметній сфері, необхідних для розвитку й виховання дітей та молоді без та з особливими освітніми потребами, здатності 

здійснювати виховання на уроках і в позаурочній роботі, виконання педагогічного супроводу процесів соціалізації тих, хто 

навчається та формування їхньої культури. 

Завдання: 

- ознайомити  студентів з теорією виховання, визначення її ролі у педагогічній науці, з методиками вивчення та 

виховання особистості, роботи куратора (класного керівника) в формуванні учнівського колективу; 

- сформувати вміння виконувати розробку та проведення виховних заходів для дітей та молоді без та з особливими 

освітніми потребами;   

- здійснювати виховну роботу в дозвільній діяльності дітей та молоді без та з особливими освітніми потребами. 

 



3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати  

навчання (РН) 
Складові результатів навчання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти організації виховної роботи в закладах освіти 

РН.2. Використовувати знання 

особливостей психічного та 

фізичного розвитку дітей та 

молоді у процесі керівництва 

навчальною, трудовою та 

суспільною діяльністю тих, хто 

навчається 

РН.2.01. знання особливостей психічного та фізичного розвитку дітей та молоді; 

РН.2.02. знання сутності процесу виховання дітей та молоді; 

РН2.03 знання характеристики суб’єкта виховного процесу; 

РН.2.04 знання  принципів та методів виховної роботи; 

РН.2.05 вміння використовувати різноманітні методи та форми виховної роботи; 

РН. 2.06 вміння реалізовувати прогресивні прийоми керівництва навчальною, 

трудовою та суспільною діяльністю тих, хто навчається 

РН.6. Керуючись знаннями 

організації освітнього процесу для 

дітей та молоді з особливими 

освітніми потребами розробляти 

та впроваджувати  технології 

інклюзивної освіти. 

РН 6.01 знання особливостей психічного та фізичного розвитку дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами; 

РН.6.02 знання методики індивідуальної роботи з дітьми та молоддю з особливими 

освітніми потребами; 

РН.6.03 уміння розробляти та впроваджувати  технології інклюзивної освіти 

Змістовий модуль 2. Методичні аспекти виховної роботи в закладах освіти 

РН.23. Керуючись знаннями та 

розумінням психолого-

педагогічних основ сімейного 

виховання, розробляти технології: 

індивідуального виховання дітей 

та молоді без та з особливими 

освітніми потребами, педагогічної 

взаємодії з батьками з метою 

РН.23.01 знання основ сімейного виховання; 

РН 23.02 знання особливостей педагогічної взаємодії з батьками з метою цілісного 

педагогічного впливу на дитину; 

РН 23.03 визначення впливу сімейного  виховання на розвиток особистості; 

РН 23.04 вміння використовувати  традиційні та авторські методики виховання; 

РН 23.05 вміння здійснювати роботу з батьками учнів 

РН 23.06 знання методики індивідуальної роботи з тими, хто навчається; 

РН 23.07 знання етапів та шляхів формування колективу тих, хто навчається; 



цілісного педагогічного впливу на 

дитину 

РН 23.08 вміти реалізовувати особистісно-орієнтований підхід в індивідуальній роботі 

з тими, хто навчається  

РН 23.09 вміння застосовувати різноманіття педагогічних систем у виховній практиці 

РН 23.10 вміння  впроваджувати інноваційні методи виховання 

РН 23.11 вміння розробляти виховні заходи 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин 

(кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 60 письмове експрес- опитування (5-7 хвилин) у формі простих або тестових питань,  

написання термінологічного диктанту,  

Практичні заняття 88 публічний виступ на практичному занятті; експрес-опитування. 

Самостійна робота 212 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; підготовка до 

тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до практичних занять; 

виконання завдань у системі дистанційного навчання 

Всього 360 (12 

кредити) 

Підсумковий контроль: Екзамен  



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 3 3 Спеціальність 011 Освітні педагогічні науки Вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – соціальна педагогіка, основи педагогічної майстерності або дидактичні складники освітнього 

процесу 

8. Постреквізити – педагогіка здоров’я, конфліктологія, комунікативні процеси в педагогічній діяльності, педагогічна 

практика. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем 

курсу, які розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання. 

10. Політики курсу 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 
 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти організації виховної роботи в закладах освіти 

1 Лекція 1 Виховання як педагогічне явище. 2 

Практичне заняття 1,2 Виховання як педагогічне явище. 4 

Практичне заняття 3,4  Методи педагогічного вивчення особистості. 4 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


Практичне заняття 5 Педагогічне спостереження в практиці педагога. 2 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

20 

2 Лекція 2,3,4 Виховний процес: закономірності, принципи, етапи виховного процесу. 6 

Практичне заняття 6,7 Закономірності, принципи, етапи виховного процесу.  4 

Практичне заняття 8,9 Планування виховної роботи в закладах освіти. 4 

Самостійна робота  1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

20 

3 Лекція 5,6 Методи виховання. 4 

Практичне заняття 

10,11  

Методи виховання. Методи виховної роботи в закладах освіти 4 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

30 

4 Лекція 7,8,9 Зміст і форми виховання особистості. 4 

Практичне заняття 

12,13,14,15 

Зміст і форми виховання особистості. 8 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

30 

5 Лекція 10,11,12,13, 

14,15,16 

Виховні системи та школи. 14 

Практичне заняття Виховні системи та школи 16 



16,17,18,19,20,21,22,23 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

40 

Всього за змістовий модуль 1 – 218 год. (лекцій – 32 год., ПЗ – 46 год., СР – 140 год.) 

Змістовий модуль 2. Методичні аспекти виховної роботи в закладах освіти 

6 

Лекція 17, 18, 19 Робота вихователя з батьками  дітей та молоді без та з особливими освітніми 

потребами 

6 

Практичне заняття 24, 

25, 26, 27, 28 

Методика роботи вихователя  з батьками дітей та молоді без та з особливими 

освітніми потребами 

10 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

7 Лекція  20, 21  Колектив як чинник виховання. 4 

Практичне заняття 29, 

30, 31, 33, 34 

Колектив як чинник виховання. Методи згуртування учнівського колективу 10 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

8 Лекція 22, 23, 24, 25 Система діяльності «педагог – вихованець». 8 

Практичне заняття 35, 

36, 37, 38, 39 

Технологія у виховному процесі. Колективні творчі справи. 10 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

22 

9 Лекція 26,27, 28,29, 30 Мистецтво і технологія виховання. 10 



Практичне заняття 40, 

41, 42, 43, 44 

Мистецтво і технологія виховання. 10 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

32 

Всього за змістовий модуль 2 – 142 год. (лекцій – 28 год., ПЗ – 42год., СР – 72 год.) 

Всього– 360 год. (лекцій – 60 год., ПЗ – 88 год., СР – 212 год.) 
  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/екзамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації, 

участь в обговоренні теоретичних питань лекції (0-0,5 балів за тему, 9 тем). 

0-4.5 

2. Складання тлумачного словника англійською мовою (0-0,5 балів за тему, 9 тем) 0-4,5 

3. Усна доповідь: публічний виступ на практичних заняттях. Участь в експрес-опитуванні: коротка 

відповідь під час обговорення теми на практичному занятті (ПЗ 1-34: 0-1 балів ; ПЗ 34-44; 0-0,5 

балів). 

0-39 

4. Самостійне виконання завдань на сайті дистанційної освіти: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-6 балів); 

 індивідуальне завдання № 2 (0-6 балів); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-7 балів); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-6 балів); 

0-25 

5. Написання екзаменаційної роботи. 0-27 

 Всього за модуль  0-100 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

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 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю з модуля  

1. Заповнення конспекту лекцій та участь в обговоренні теоретичних питань або їх відпрацювання; 

2. Складання тлумачного словника англійською мовою з тем лекцій; 

3. Самостійне виконання практичних завдань через систему дистанційного навчання; 

4. Публічний виступ на практичних заняттях або їх відпрацювання; 

5. Роботу здобувача освіти впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з теми 

лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції. 

0-0,5 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні відповіді 

на запитання викладача. 



Складання тлумачного словника 

англійською мовою 
0-0,5 балів – складання здобувачами освіти тлумачного словника англійською мовою 

основних понять та термінів з теми лекції. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0-0,5-1 балів – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

0-6-7 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 
 

13. Питання до іспиту 

Кількість завдань у білетах складає 3.  

Загальна кількість балів за питання, що може бути отримана 27 балів.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Завдання № 1 передбачає демонстрацію теоретичних знань з теоретичних основ виховання. Воно представлено у 

вигляді відкритого запитання 

Завдання № 2 спрямовано на перевірку теоретичних знань щодо методичних основ виховної роботи у  закладах  освіти. 

Суть питання № 3 спрямована на перевірку практичних умінь планування і розробки виховних заходів у закладах  

освіти відповідно до вивчених теоретичних основ. 

Питання № 1 оцінюється в 7 бали. 

6-7 бали відповідь є повністю вірною. 

3-5 балів – відповідь не є чіткою й всеохоплюючою. 

1-2 бала – відповідь за суттю містить суттєві помилки. 

0 – відповідь відсутня, або зовсім не відповідає суті питання. 

Питання № 2 оцінюється в 10 бали. 

10 балів - вірно складені відповіді та наведені приклади. 



7-9 балів – у відповіді є незначні помилки. 

4-6 балів –відповіді за суттю містять суттєві помилки  

1 – 3 відсутні суттєві характеристики поняття. 

0 – відповідь відсутня, або зовсім не відповідає суті питання. 

Питання № 3 оцінюються в 10 балів кожне.  

10 балів - вірно складені відповіді та наведені приклади. 

7-9 балів – у відповіді є незначні помилки. 

4-6 балів –відповіді за суттю містять суттєві помилки  

1 – 3 відсутні суттєві характеристики поняття. 

0 – відповідь відсутня, або зовсім не відповідає суті питання. 

 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Друзь З.В. Термінологічний словник з теорії та методики виховання / З.В. Друзь. – 2-е вид. стер. – К., 2010. – 147 с. 

2. Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі / З.В. Друзь. – 2-е вид.стер.– К., 2009. – 260 с. 

3. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 1: Загальні питання 

теорії і методики виховання особистості у контексті кредитно-модульної системи підготовки фахівця : Навч.-метод. видання / 

З.В. Друзь. – Київ, 2008. – 656 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи) 

4. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 1: Методична 

конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2008. 

– 525 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи) 

5. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2. : Ч. 2: Методична 

конкретика пріоритетних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.- метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 

2010. – 737 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи) 

6. Класному керівнику: як оцінити ефективність виховної роботи / упоряд.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 

2010. – 120с. 

7. 4. Класному керівнику. 1000 важливих дрібниць / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. 



8. 5. Класному керівнику. Колективні творчі справи / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. 

 

9. Інформаційні ресурси 

1.Сайт дистанційної освіти УІПА www.do.uipa.kharkov.ua 

2.Сайт видавництва «Основа» http://osnova.com.ua 

3.Офіційний сайт МОН України www.mon.gov.ua 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

 

Завідувач кафедри       Н.О. Брюханова 

http://www.do.uipa.kharkov.ua/
http://osnova.com.ua/
http://www.mon.gov.ua/

