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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Методика виховної роботи в середній школі» охоплює коло 

теоретичних і практичних питань, які стосуються змісту методики виховної роботи у закладах 

загальної середньої освіти. Вивчення дисципліни сприяє процесу здобуття знань, формування 

вмінь і навичок майбутніх педагогів щодо проведення виховної роботи в школі та вмінню повною 

мірою використовувати здобуті знання, вміння і навички у практичній роботі. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи виховної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальнотеоретичні основи методики виховної роботи. 

2. Організація і проведення виховної роботи в школі. 



Метою викладання навчальної дисципліни «Методика виховної роботи в середній школі є:   

- закріплення та поглиблення знань, які студенти набувають під час вивчення дисциплін 

психолого-педагогічного блоку; 

- озброєння студентів знаннями про: зміст, принципи, форми та методи навчально-виховної 

роботи з учнями; організацію виховної роботи школи за різними напрямками; нові підходи до 

організації процесу виховання, інноваційні виховні системи і технології; корекцію поведінки дітей 

за допомогою прийомів педагогічного впливу;  

- розвиток навичок спілкування, спрямованих на організацію ефективної  взаємодії з дітьми 

шкільного віку; 

- формування уявлення про роботу педагога-організатора, класовода;  

- формування необхідних вмінь та навичок, необхідних для реалiзацiї функцій керівника 

класного колективу, способів стимулювання його дiяльностi; 

- виховання відповідального ставлення до роботи класного керівника, педагога-організатора; 

- виховання гуманістичного світогляду, толерантного ставлення до дітей шкільного віку; 

- виховання відповідальності за формування дитячої особистості засобами педагогічного 

впливу на неї. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

згідно ОПП 

Компетентності 

ЗК 01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні 

ЗК 02 Здатність зберігати та примножувати культурні цінності на основі розуміння 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство, зберігати баланс між професійним та особистим життям 

ЗК 04 Здатність виявляти ініціативу, підприємливість, генерувати нові ідеї, визначати та 

розв’язувати проблеми. 

ЗК 05 Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в 

мультидисциплінарному оточенні. 

ФК 02 Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти українською мовою, формувати 

мовно-комунікативні уміння учнів 

ФК 05 Здатність здійснювати виховання на уроках і в позакласній роботі, виконувати 

педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої культури. 

ФК 07 Здатність до забезпечення охорони життя й здоров'я учнів (в тому числі з 

особливими потребами) 

ФК 08 Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної 

діяльності, оцінки педагогічного досвіду 

 Програмні результати навчання 

ПРН 02 Розуміння значення культури як форми людського існування, здатність цінувати 

різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва 

ПРН 07 Здатність обирати оптимальну комунікаційну стратегію з усіма учасниками 

освітнього процесу у складних і непередбачуваних умовах, розуміння 

особливостей комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та 

професійному контекстах. 

ПРН 08 Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові 

відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної 

історичної картини світу 

 

 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль І 

1 Методика виховної роботи як галузь 

педагогічної науки 

2 - 6 

2 Нормативно-правова база організації 

та проведення виховної роботи в 

школі 

 2 6 

3 Форми і методи виховної роботи 2 4 6 

4 Професійно-педагогічне спілкування 

як засіб виховання 

2 2 6 

5 Особливості роботи вихователя з 

окремими групами дітей 

- 2 6 

6 Виховна система в школі 2 - 6 

Модуль ІІ 

7 Робота вихователя з батьками учнів - 2 6 

8 Керівництво виховною роботою в 

школі 

2 2 6 

9 Актуальні питання сімейного 

виховання 

2 - 6 

10 Проведення виховних заходів в школі 

за різними напрямками виховання 

- 4 6 

11 Виховання здорового способу життя - 2 6 

12 Конфліктні ситуації в навчально-

виховному процесі і їх вирішення 

виховними методами 

- 2 6 

13 Організація і проведення виховного 

заходу в школі 

2 4 8 

Усього 14 26 80 

 

 

Тематика практичних занять 

 

Модуль І 

1 Нормативно-правова база організації та проведення виховної роботи в школі 

 (2 год) 

1. Міжнародні й вітчизняні документи про права дитини: 

а) Загальна декларація прав людини; 

б) Декларація прав дитини;  

в) Конвенція ООН про права дитини; 

г) права й обов’язки здобувачів освіти та педагогічних працівників у законах України 

«Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».  

2. Законодавчі та інші нормативні акти України з питань організації виховної роботи в 

освітніх закладах: 

а) Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття про практичне 

реформування освітньої галузі; 



б) Концепція «Нова українська школа» про напрямки реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти; 

в) Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді про суть, мету, 

принципи й основні напрямки виховання. 

2 Методи формування свідомості особистості (2 год) 

1. Суть та різновиди вербальних методів виховної роботи; 

2. Методика проведення бесіди; 

3. Методика підготовки та читання виховної лекції; 

4. Методичні рекомендації до ведення дискусії. 

3 Методи емоційного стимулювання діяльності учнів (2 год) 

1. Методика проведення виховної гри. 

2. Методика проведення змагання. 

3. Застосування методів заохочення та покарання. 

4-5 Особливості методики роботи вихователя з окремими групами дітей (4 год) 

1. «Важкі» діти й особливості їх поведінки у шкільному колективі:  

а) поняття, типи «важких» дітей і особливості їх поведінки; 

б) основні напрями й методи перевиховання. 

2. Обдаровані діти й методика роботи з ними: 

а) поняття, типи і види обдарованості,  

б) методи визначення обдарованих дітей, їх особливості; 

в) методичні поради педагогам і батькам щодо роботи з обдарованими дітьми. 

Модуль ІІ 

6 Основні напрямки роботи класного керівника (2 год)  

1. Класний керівник як суб’єкт виховної системи школи. Мета педагогічної діяльності 

класного керівника. 

2. Завдання й функції діяльності класного керівника.  

3. Форми роботи класного керівника. 

4. Планування роботи класного керівника. 

7 Методика роботи вихователя з батьками учнів (2 год) 

1. Чинники, які обумовлюють необхідність спільної виховної роботи школи та сім’ї.  

2. Форми та методи роботи вихователя з батьками учнів. 

3. Шляхи і засоби підвищення психолого-педагогічної культури батьків.  

4. Проблемні ситуації у роботі вихователя з батьками учнів та шляхи їх уникнення і 

розв’язання. 

8 Методи виховання здорового способу життя (2 год)  

1. Поняття здорового способу життя і його структурні компоненти. 

2. Педагогічні умови і шляхи формування здорового способу життя: 

а) у дітей молодшого шкільного віку; 

б) у підлітків і старшокласників. 

3. Проблеми і труднощі виховання здорового способу життя в сучасній школі. 

9 Конфліктні ситуації в навчально-виховному процесі і їх вирішення виховними 

методами (2 год) 

1. Педагогічний конфлікт, його види, структура й динаміка. 

2. Причини виникнення педагогічних конфліктів. 

3. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів методами виховання. 

10-11 Проведення виховних заходів у школі за різними напрямками виховання (4 год) 

1. Суть, форми й методи національно-патріотичного виховання. 

2. Суть, форми й методи морально-етичного виховання. 

3. Суть, форми й методи естетичного виховання. 

4. Суть, форми й методи статевого виховання. 

5. Суть, форми й методи екологічного виховання. 

12-13 Конкурс на кращу розробку виховного заходу (4 год) 
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3. http://pidruchniki.ws. 

4. http://school.xvatit.com. 

5. http://images.yandex.ua. 

6. http://osvita.ua. 

7. http://www.bookpedia.ru. 

8. http://studentam.net.ua. 

9. http://volnroo.ucoz.ua/...robota/.../formi_vikhovnoji_roboty/. 

10. http://www.teacherjournal.com.ua/metodyka-organizaziji-vyhovnoi-roboty/. 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями з 

педагогіки, дидактики тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; активізації 

власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної 

поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати творче завдання, підготовка якого є обов’язковою умовою допуску до заліку;  

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 60 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при 

наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування 

тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про 

академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями 

від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У 

процесі навчання та при підготовці творчого проєкту забороняються плагіат, фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах 

студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму. 

    

Розподіл балів 

 

Види контролю Кількість Бали Загальна кількість балів 

Виконання самостійної роботи 10 2 20 

Усна відповідь на практичному 

занятті 
13 5 65 

Робота на лекціях 5 1 5 

Контрольна робота 1 5 5 

Творча робота 1 5 5 

Усього: 100 
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