
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
з дисципліни

“МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ”
(для магістрів)

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2009



Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальної
педагогіки Н. В. Харченко

Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної
педагогіки (протокол № 14 від 08.02.08)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Харченко Н. В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 
роботи студентів з дисципліни “Методика виховної роботи” (для магістрів). 
— К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. — 36 с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, характеристику 
основних видів навчальної, навчально-наукової та практичної самостійної 
роботи студентів, теми рефератів із курсу, контрольних робіт, розрахунок 
рейтингу з дисципліни “Методика виховної роботи”, список літератури, до-
датки.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП), 2009
© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичні рекомендації розроблено з метою сприяти студентам в 
організації самостійної роботи з підготовки до практичних занять. 

Мета самостійної роботи — сприяти засвоєнню в повному обсязі 
навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної 
ознаки та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умін-
ні аналізувати, систематизувати, планувати і контролювати власну 
діяльність.

Студентам, щоб досягти кращих результатів у самостійному нав-
чанні слід оволодіти вміннями:

•	 вести	 інформаційний	 пошук,	 вибирати	 літературні	 джерела,	
аналізувати інформацію, узагальнювати, робити умовисновки;

•	 складати	конспект	прочитаного,	 готувати	реферати	та	тези	на	
базі узагальненої інформації;

•	 працювати	з	довідковим	матеріалом.
Опанувавши	курс	“Методика	виховної	роботи”,	студенти	повинні	

знати:
•	 категоріальний	апарат	та	основні	поняття	дисципліни;
•	 зміст	та	основні	напрями	виховання	підростаючого	покоління	

на сучасному етапі розвитку української державності;
•	 закономірності	та	принципи	виховання	учнівської	молоді;
•	 методи	і	засоби	виховання	учнів;
•	 методи	і	методики	вивчення	рівнів	вихованості	учнів;
•	 критерії	оцінювання	рівнів	ефективності	виховного	впливу;
•	 особливості	роботи	з	батьками,	технології	організації	спільної	

діяльності	школи	і	сім’ї.
Після практичних занять та самостійного виконання завдань сту-

денти повинні вміти:
•	 застосовувати	 різні	 методи	 виховного	 впливу	 в	 практичній	

діяльності;
•	 організовувати	виховні	заходи	з	колективом	класу;
•	 застосовувати	соціометричні	методики	з	метою	вивчення	особ-

ливостей взаємовідносин між учнями;
•	 аналізувати	 загальну	 “атмосферу”	 класу,	 складати	 психолого-

педагогічну характеристику на учнівський колектив;
•	 складати	конспекти	занять	з	учнями,	формувати	в	їхній	свідо-

мості морально-етичні та духовні якості, переконання.
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АУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА 
з дисципліни 

“МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ”

Лекція	—	найважливіша	форма	роботи,	оскільки	лектор	виступає	
одночасно в кількох ролях: оратора (переконує аудиторію, пропагує 
науку); вченого (розглядає явища і факти, положення, закономірності, 
концепції,	активізує,	націлює,	дає	поштовх	науковому	мисленню	сту-
дентів, їх самостійності, самоактивності, творчості); педагога (“несе” 
в аудиторію виховний потенціал науки); психолога (використовує 
знання людської психіки для реалізації основних завдань навчання 
та виховання). 

Тема 1. Сутність національного виховання як цілісної 
системи

Завдання 
1.	Протягом	10–15	хвилин	напишіть	невелике	есе	на	тему:	“Сенс	

життя — у чому він полягає?”.

Питання для сампідготовки
 1. Що таке виховання, його специфіка?
 2. Засоби втілення в життя ідеї народності виховання.
 3. Що таке мета та ідеал виховання? У чому полягає загальна мета 

виховання особистості?
 4. Пріоритетні напрями виховання особистості в Українській дер-

жаві на сучасному етапі.
 5. Структурні компоненти виховного процесу.
 6. Що таке закономірності виховання?
 7. Назвіть основні закономірності виховання, їхня суть.
	 8.	Що	таке	рушійні	сили	виховного	процесу?	
	 9.	 Перелічіть	рушійні	сили	виховного	процесу.

Тема 2. Педагогічні умови виховання особистості

Завдання 
1. Прочитайте конспект лекції. Коротко підсумуйте прочитане. 

Дайте відповідь на запитання: “Як ви вважаєте, який із чинників, що 
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впливає на розвиток особистості, є провідним?”. Обґрунтуйте свою 
думку.

Питання для самопідготовки 
 1. Що таке принципи виховання?
 2. Назвіть основні принципи виховання, охарактеризуйте їх.
 3. Назвіть чинники впливу на розвиток і формування особистості.
 4. Що таке розвиток особистості? 
 5. Які ви знаєте основні напрями розвитку особистості?
 6. Що таке формування особистості?
 7. Назвіть фактори розвитку і формування особистості.

Тема 3. Зміст виховного процесу

Завдання 
1. Прочитайте конспект лекції. Подумайте і дайте відповідь на такі 

запитання:	“У	чому	полягає	взаємозв’язок	виховання	з	формуванням	
свідомості	особистості?”;	“Який	існує	взаємозв’язок	між	свідомістю	і	
чуттєвою (емоційною) сферою особистості?”. 

Питання для самопідготовки
 1. Що таке моральне виховання?
 2. Що таке моральні цінності? Назвіть основні з них.
 3. Що таке моральні стосунки?
 4. Що таке моральний досвід?
 5. Назвіть рівні морального досвіду.
 6. Які ви знаєте форми та методи морального впливу?
 7. Розкрийте технологію розвитку вольових якостей і фізичного за-

гартування особистості.
 8. Які ви знаєте методи і форми виховання особистості?

Тема 4. Методи формування свідомості особистості

Завдання 
 1. Протягом 5 хвилин розробіть план бесіди з учнівським колек-

тивом (тематика на вибір: художній твір; кінофільм; конкретна 
подія тощо).
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 2. Запропонуйте теми диспутів для учнів з урахуванням їхнього 
віку, інтересів і потреб.

Питання для самопідготовки 
 1. Основні методи впливу на свідомість особистості.
 2. Що таке бесіда, її мета?
 3. Які форми проведення бесіди ви знаєте?
 4. Етапи підготовки бесіди.
 5. Що таке лекція?
 6. Назвіть етапи підготовки вчителя до проведення лекції. Охарак-

теризуйте зміст діяльності вчителя на кожному з етапів підготов-
ки лекції.

 7. Які ви знаєте методи викладу лекції?
 8. Назвіть методи дискусійного характеру.
 9. Назвіть етапи організації дискусії.
	10.	 Варіанти	 дискусійного	 підходу	 до	 розв’язання	 проблемних	 пи-

тань.
 11. Основні правила переконання.
 12. Що таке метод прикладу?

Тема 5. Організація різнопланової діяльності школярів

Завдання 
 1. Обґрунтуйте провідну роль діяльності у процесі виховання осо-

бистості.
 2.	 Придумайте	 кілька	 видів	 колективних	 творчих	 справ	 для	шко-

лярів	(молодших,	середнього	та	старшого	віку).	

Питання для самопідготовки
	 1.	Назвіть	 основні	 умови	 підвищення	 виховного	 впливу	 на	 шко-

лярів під час їхньої колективної діяльності.
 2. Етапи організації КТС (колективних творчих справ).
	 3.	 Основні	напрями	діяльності	школярів.
 4. Які ви знаєте дитячо-юнацькі організації?
 5. Назвіть провідну форму організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів.
	 6.	 Якою	є	структура	організаторської	діяльності	школярів?
 7. Назвіть масові та групові форми організації виховного процесу.
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Тема 6. Методи організації діяльності школярів

Завдання 
 1. Перечитайте уважно конспект лекції. Повторіть, до яких форм 

педагогічної вимоги вдається вчитель у своїй діяльності. Змоде-
люйте ситуації, під час яких педагог зможе використати “вимогу-
пораду”, “вимогу-прохання”, “вимогу-схвалення”.

	 2.	 Установіть	 взаємозв’язок	 між	 методами	 організації	 діяльності	
школярів,	 які	 забезпечують	 формування	 моральних	 звичок,	
пов’язаних	як	 із	загальною	культурою	особистості,	 так	 і	 з	куль-
турою поведінки (ввічливістю, увагою до людей, стриманістю 
тощо).

	 3.	 Об’єднавшись	 у	 творчі	 групи,	 спроектуйте	 колективну	 творчу	
справу, визначаючи на кожній стадії її розвитку методи організа-
ції	діяльності	школярів.

Питання для самопідготовки 
	 1.	Методи	організації	діяльності	школярів.
 2. Охарактеризуйте методи привчання та тренування.
 3. Які ви знаєте засоби укорінення звички?
 4. Які ви знаєте засоби викорінення звички?
 5. Що таке педагогічна вимога?
 6. Назвіть форми педагогічної вимоги.
 7. Що таке громадська думка?
 8. Що таке прогнозування (проектування)?

Тема 7. Емоційне стимулювання як важливий чинник 
підвищення ефективності різнопланової діяльності 
школярів

Завдання 
1. Подумайте, коли у виховному процесі можна проводити сюжет-

но-ролоьві ігри? конструкторські? ігри-драматизації з вільним роз-
витком сюжету? рухливі? спортивно-змагальні? Обґрунтуйте свою 
думку, наводячи конкретні приклади.

Питання для самопідготовки
 1. Назвіть методи емоційного стимулювання.
 2. Які види ігор ви знаєте?
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 3. Які ігри вважаються творчими?
 4. Які ігри вважаються іграми за правилами?
 5. Назвіть види педагогічних творчих ігор.
 6. Що таке змагання?
 7. Що таке заохочення?
 8. Що таке покарання?

Тема 8. Методи виховання в класному колективі

Завдання
1. Обґрунтуйте роль колективу у формуванні особистості. Доведіть 

свою	думку,	навівши	приклади	з	“життя”	шкільного	колективу.

Питання для самопідготовки
 1. Методи вивчення педагогом учнівського колективу.
 2. Що таке соціометричне дослідження?
 3. Основні напрями і форми роботи класного керівника з батьками, 

охарактеризуйте їх.
 4. Критерії оцінювання рівнів ефективності виховного впливу.

Практичні заняття
Практичне заняття — форма навчального заняття, під час якого 

студенти детально вивчають окремі теоретичні положення навчаль-
ної дисципліни та набувають вмінь і навичок їхнього практичного за-
стосування	шляхом	індивідуального	виконання	відповідно	до	сфор-
мульованих завдань.

Під час практичного заняття викладач оцінює здатність студентів 
змоделювати практичну ситуацію, виступи студентів, їх активність у 
дискусії, уміння формулювати та відстоювати свою позицію.

Практичні заняття забезпечують розвиток творчого професійно-
го мислення, пізнавальної мотивації та професійного застосування 
знань у навчальних умовах. 

Практичні	заняття	—	це	дві	взаємопов’язані	складові:	а)	самостій-
не вивчення програмного матеріалу; б) застосування теоретичних 
знань у практичній (змодельованій) діяльності з метою вироблення 
професійних умінь і навичок.
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Тема 1. Сутність національного виховання як цілісної 
системи

1. Педагогічні умови виховання особистості (2 год.)
Сутність національного виховання як цілісної системи. Провідна 

роль виховання у процесі формування особистості. Мета та ідеал ви-
ховання. Зміст виховання.

Формування і розвиток особистості. Фактори розвитку і форму-
вання	особистості.	Методи	педагогічного	впливу	на	дітей	молодшого	
шкільного	віку,	підлітків	та	юнаків.

Педагогічні умови виховання особистості. 

План 

 1. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особис-
тості.

	 2.	 Структурні	компоненти	виховного	процесу.	Рушійні	сили	вихов-
ного процесу.

 3. Закономірності та принципи виховання, їх характеристика.
 4. Засоби втілення ідеї народності виховання.
	 5.	 Психолого-педагогічний	аспект	виховання	молодших	школярів,	

юнаків та підлітків.
	 6.	 Роль	 колективу	 у	 вихованні	 особистості.	 Структура	 шкільного	

колективу.

Завдання для самостійної роботи
	 1.	 Підберіть	і	випишіть	вислови	мудрих	людей	про	роль	виховання	

у процесі формування особистості.
 2. Прочитайте статтю: І. А. Зязюн, І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич. 

Гуманістична суть А. Макаренка-вихователя // Педагогіка і пси-
хологія. — 1998. — № 1. — С. 18–43.

Підготуйте тези.
Реферати:

 1. Народна педагогіка як джерело педагогічної науки.
	 2.	 Проблеми	народності	в	педагогічній	спадщині	К.	Д.	Ушинського.
 3. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди (Я. А. Коменського, Ф. А. Дістер-

вега, Й. Г. Песталоцці, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського).
 4. Виховний ідеал Г. Ващенка.
 5. Проблема національного виховання в педагогічній спадщині  

О. В. Духновича.
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 6. Педагогічні погляди М. І. Пирогова.
 7. Основи та історія козацької педагогіки.
 8. Характеристика природних і соціальних умов, що забезпечують 

ефективність формування особистості.
 9. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості.
 10. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу.
 11. Соціальні умови — важливий чинник формування особистості.

Література [1–4; 7; 11; 13–15; 20–22; 29; 31–32; 
34; 36–39; 42; 46; 52–58; 63]

2. Зміст виховного процесу (2 год.)
Зміст	 і	 сутність	виховного	процесу.	Зв’язок	виховання	з	форму-

ванням	свідомості	особистості.	Взаємозв’язок	свідомості	особистості	
з чуттєвою (емоційною) сферою.

План
 1. Організаційно-педагогічні форми розумового виховання учнів.
 2. Моральне виховання та його характеристика. Система морально-

го виховання.
 3. Формування вольових якостей і фізичне загартування особис-

тості.
 4. Класифікація методів виховання особистості.

Завдання для самостійної роботи
 1. Розробіть програму розвитку морально-вольових якостей учня 

(вікова категорія на вибір). Презентуйте її аудиторії та захистіть.
	 2.	 Підберіть	 і	випишіть	висловлювання	мудрих	людей	щодо	розу-

мового, фізичного, естетичного, трудового виховання підростаю-
чого покоління.

Реферати:
 1. Громадянське виховання учнівської молоді.
 2. Політична культура особистості. 
 3. Особливості трудового виховання учнів.
	 4.	 Особливості	екологічного	виховання	школярів.
 5. Гендерно-статеве виховання учнівської молоді.
 6. Економічне виховання учнів.

Література [2; 9; 25; 28; 31; 37; 40; 43; 
49; 50; 53; 54; 58] 
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3. Методи формування свідомості особистості (4 год.)
Основні методи впливу на свідомість особистості. Бесіда. Лекція. 

Диспут.

План
 1. Роль бесіди як методу формування свідомості особистості. Фор-

ми та етапи проведення бесіди. 
 2. Лекція як метод формування свідомості особистості. Методичні 

прийоми підготовки і читання лекції. Прийоми і методи логічно-
го розгортання матеріалу.

 3. Методика проведення та організації диспуту.

Завдання для самостійної роботи
1. Розробіть тематику диспутів з проблем, що хвилюють сучасних 

школярів.
Диспути:
Тема “Світогляд і мораль”

 1. Ідеали юних… Які вони? У чому сенс і мета життя?
 2. Що означає будувати життя і пристосовуватися до життя? 
 3. Як би ти хотів (ла) прожити своє життя?
 4. Що означає бути інтелігентом? 

Тема: “Твоє майбутнє”
	 1.	 Яким	ти	бачиш	своє	майбутнє?	Від	чого	воно	залежить?	Від	актив-

ності? Удачі? Здібностей? Наполегливої праці? (Свій варіант).
 2. Що таке покликання? Як його знайти?
 3. Здібності і талант. Це результат праці чи вроджені якості?
 4. Що означає вміти жити?

Диспут (від лат. disputo — розмірковувати, дискутувати) перед-
бачає зіткнення різних, інколи прямо протилежних поглядів. Це 
обговорення будь-якого питання, проблеми з метою правильного їх 
розв’язання.

Пам’ятка учасникові диспуту
Перед виступом обдумайте головне, про що хочете сказати.
Якщо	ви	прийшли	на	диспут,	обов’язково	виступіть,	аргументую-

чи свої погляди.
Говоріть просто й зрозуміло, логічно й послідовно.
Говоріть	лише	про	те,	що	вас	хвилює.
Не стверджуйте того, в чому не розібралися самі.
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Дискутуйте чесно: не спотворюйте думки того, з ким не згодні; не 
повторюйте того, що до вас було вже сказано.

Не підвищуйте тону: найкраще переконують точні факти, чітка 
логіка.

Поважайте того, хто з вами дискутує, намагайтеся нічим не обра-
зити, не принизити його.

Правила диспуту
	 1.	 Перш	ніж	сперечатися,	подумайте,	про	що	говоритимете.
 2. Сперечайтеся чесно і щиро, не спотворюйте думок і слів товари-

ша.
 3. Починаючи сперечатися, чітко сформулюйте положення, які бу-

дете	обстоювати,	доводити.	Ці	тези	мають	залишатися	незмінни-
ми упродовж суперечки.

	 4.	 Пам’ятайте,	що	найкращим	доказом	чи	 засобом	спростування	є	
точні й беззаперечні факти.

 5. Доводячи й спростовуючи, говоріть чітко, зрозуміло, логічно. На-
магайтеся говорити своїми словами.

	 6.	 Якщо	 доведено	 помилковість	 вашої	 думки,	 мужньо	 визнайте	
слушність	думки	свого	опонента.

	 7.	 Завершуючи	виступ,	сформулюйте	висновки.
Література [2; 4; 7; 9; 11; 12; 29; 32; 33; 35; 61]

4. Організація різнопланової діяльності школярів (4 год.)
Методика	 та	 технологія	 організації	 діяльності	 школярів.	 Умови	

підвищення виховного впливу. Колективна творча справа (КТС). 
Етапи розвитку колективної творчої справи.

Основні	напрями	діяльності	школярів.	Дитячо-юнацькі	організа-
ції.

План
	 1.	 Структура	організаторської	діяльності	шкільного	колективу.
 2. Характеристика діяльності дитячо-юнацьких організацій.
 3. Групові та масові форми організації виховного процесу, їх функції 

та специфіка проведення.
 4. Колективні творчі справи. Етапи підготовки і проведення.
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Завдання для самостійної роботи
1.	Об’єднавшись	у	творчі	групи,	спроектуйте	колективну	творчу	

справу. (Захист проектів).
Для	молодших	школярів:	“Турбота	про	птахів”,	“Весела	спартакіа-

да” та ін.
Для	 школярів	 середнього	 шкільного	 віку:	 “Зелений	 патруль”,	

“Казка для малюків” тощо.
Для	старших	школярів:	“Турнір	знавців	науки	(професій,	приро-

ди, спорту, театру, музики тощо)”, “Літературно-художній конкурс”.
Література [3; 4; 9; 16; 17; 23; 25; 29; 30; 37; 39; 43]

5. Методи організації діяльності школярів (4 год.)
Методи спілкування та формування позитивного досвіду суспіль-

ної поведінки. Специфіка застосування методів організації діяльності 
школярів	у	виховному	процесі.

План
 1. Методи привчання, тренування, їх характеристика та специфіка 

використання у виховному процесі.
 2. Характеристика засобів, що сприяють укоріненню та викорінен-

ню звички.
	 3.	 Педагогічна	вимога	як	метод	організації	діяльності	школярів,	різ-

новиди педагогічної вимоги.
	 4.	 Громадська	думка	як	метод	організації	діяльності	школярів,	різ-

новиди педагогічної вимоги.
 5. Метод прогнозування (проектування), його характеристика.

Завдання для самостійної роботи
 1. Придумайте виховні ситуації на перевірку рівня сформованості в 

дітей чесності, справедливості, щедрості (подільчивості), гуман-
ності, мужності та ін. ознак особистості.

 2. Складіть план-сітку прогнозованих виховних форм роботи в 
школі	(класі)	на	певний	період.

Дискусія:	Пригадайте	свої	шкільні	роки.	Чи	прогнозували	ви	пер-
спективи	власного	життя?	Чи	досягали	відповідних	результатів?	Хто	
надавав	допомогу	в	прогнозуванні	результатів?	Чи	проектуєте	ви	в	
студентські роки майбутню свою діяльність, стиль життя?
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На	вашу	думку,	чи	потрібно	навчати	школярів	прогнозуванню	різ-
них	видів	індивідуальної	і	колективної	діяльності?	Чи	є	це	важливою	
і необхідною справою педагога? Обґрунтуйте свою відповідь. 

Література [1; 3; 4–11; 13; 15; 17; 23; 30; 35 44; 45]

6. Емоційне стимулювання як важливий чинник підвищення
ефективності різнопланової діяльності школярів (4 год.)

Роль емоційного чинника в педагогічному процесі. Методи стиму-
лювання	діяльності	школярів.	Методи	педагогічного	стимулювання.	
Методи	 емоційного	 стимулювання	 діяльності	 школярів.	 Види	 ме-
тодів емоційного стимулювання.

План
	 1.	 Гра	як	метод	стимулювання	різнопланової	діяльності	школярів.	

Види педагогічних творчих ігор.
 2. Використання методу змагання як способу емоційного стимулю-

вання діяльності учнів.
 3. Заохочення та педагогічне покарання як методи стимулювання 

діяльності	школярів.	

Завдання для самостійної роботи
1.	 Спроектуйте	 колективну	 творчу	 справу	 школярів,	 передба-

чивши	можливі	варіанти	застосування	методів	виховного	впливу	на	
кожному етапі її розвитку. Заповніть таблицю:

Етапи розвитку 
діяльності

Метод виховного впливу

Формування
свідомості

особистості

Організація діяльності 
та формування досвіду 

моральної поведінки

Стимулювання 
діяльності
школярів

I

II

III

Література [3–11; 17; 23; 33; 37; 39; 54; 56; 57; 59]
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7. Методи виховання в класному колективі (4 год.)

Виховання в класному колективі. Критерії оцінювання рівнів 
ефективності виховного впливу.

Вплив колективу на формування особистості. 
Напрями діяльності класного керівника. Форми роботи класного 

керівника з батьками.
Формування морального досвіду на основі різнопланової діяль-

ності	школярів.	Методика	та	методи	вивчення	здібностей	учнів.	

План

	 1.	 Колектив	—	важлива	ланка	у	виховному	процесі	школи.	Структу-
ра	шкільного	колективу.

 2. Особливості роботи класного керівника з батьками.
 3. Координація виховної діяльності вчителів.
 4. Методи вивчення особливостей взаємовідносин в учнівському 

колективі. 
Завдання для самостійної роботи

1. Вивчіть план виховної роботи класного керівника та проаналі-
зуйте його.

Аналізуючи план виховної роботи класного керівника групи, звер-
ніть увагу на такі розділи:

•	 Психолого-педагогічна	характеристика	групи.
•	 Завдання	та	напрямки	виховання	учнів.
•	 Тематика	позакласних	виховних	заходів.
•	 Заходи	щодо	співпраці	з	сім’єю.
Запитання для обговорення.	На	вашу	думку,	чи	актуальними	є	

теми	виховних	заходів,	 запланованих	класним	керівником?	Чи	від-
повідають вони інтересам дітей, запитам сучасності? Що ви поради-
ли б класному керівнику щодо вдосконалення плану виховної роботи 
тематики виховних заходів? 

2. Складіть план виховних заходів для учнівського колективу (вік 
дітей за вибором). Обговоріть запропонований вами план під час 
практичного	заняття.	Доведіть,	що	саме	ваш	план	є	найцікавішим	для	
учнів.
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Поради студентам щодо складання плану виховних заходів
Перед складанням плану виховних заходів варто провести бесіду 

з	учнівським	колективом.	Це	дасть	змогу	з’ясувати	інтереси	дітей,	їх	
побажання щодо участі у позакласних (виховних) заходах.

Під час бесіди з учнями доцільно поцікавитися, які види позаклас-
них	виховних	заходів	їм	подобаються?	Чому?	Який	виховний	захід	у	
цьому	навчальному	році	їм	найбільше	сподобався	і	чому?	Що	учням	
найбільше	 подобається	—	 готувати	 (безпосередньо	 організовувати)	
виховний захід, брати участь у ньому чи просто споглядати?

Під	 час	 складання	 плану	 позакласних	 годин	 пам’ятайте,	що	 ви-
ховні заходи повинні бути цікавими учням, відповідати їх інтересам; 
вони повинні бути спрямованими на розвиток у дітей здібностей, 
творчого мислення, талантів, формування організаторських та вико-
навських здібностей, умінь і навичок. Розробляючи зміст виховного 
заходу, заплануйте цікаві завдання (діяльність), що стимулювати-
муть активність учнів.

План проведення виховних заходів можна оформити так:
№ 

пор.
Виховний 

захід (тема)
Мета

проведення
Зміст і хід

виховного заходу
Обладнання
і матеріали

1.

2.

…

3. Проведіть соціометричне дослідження в класі (вікова категорія 
на вибір).

Соціометрія — це метод, за допомогою якого досліджуються 
особливості взаємодії та взаємовідносин у колективі.

Приклад проведення соціометричного дослідження
Педагог, звертаючись до учнів, говорить: “Діти, ми з вами будемо 

виконувати одну цікаву творчу роботу. Яку? Про це я розкажу пізні-
ше.	Мені	хочеться,	щоб	ви	працювали	дружно,	злагоджено	й	швидко.	
Ви самі можете вибрати собі партнерів з спільної діяльності. Для цьо-
го	напишіть	кожен	на	аркуші	паперу	своє	прізвище,	а	потім	прізви-
ща трьох учнів, з якими ви хотіли б бути в одній команді; при цьому 
не	має	значення,	хлопчик	це	чи	дівчинка.	Ваші	відповіді	я	збережу	в	
таємниці”.	Учитель	збирає	аркуші,	після	чого	проводить	головну	час-
тину роботи — заповнює соціометричну матрицю.
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№ 
пор.

Хто
вибирає

Кого вибирають

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Анісіна 2 1 3

2 Бондаренко 

3 …

4 …

5

6

7

8

9

Якщо	 одного	 учня	 вибирають	 понад	 шість	 разів,	 то	 він	 умовно	
зараховується до “зірок”; 3–5 разів — це свідчить про те, що учень 
“загальноприйнятний”; 1–2 рази — учень “малопопулярний”, а якщо 
його ніхто не вибирає, то він — “ізольований”. Крім цього, можна виз-
начити коефіцієнт взаємних виборів:

КВ = (R1 / R2) · 100,
де R1 — загальна кількість взаємних виборів; R2 — загальна кіль-

кість виборів.
Чим	 вищий	 коефіцієнт	 взаємних	 виборів,	 тим	 згуртованішим	 є	

клас.

3.1.	З’ясуйте	також	мотиви виборів. Для цього запропонуйте уч-
ням	написати	твір	на	тему	“Наш	клас”	за	таким	планом:	1.	Чи	друж-
ний	наш	клас?	У	чому	проявляється	дружба?	2.	Кого	з	учнів	нашого	
класу	поважають	найбільше?	Чому?	3.	Кого	з	учнів	класу	не	люблять	
товариші?	Чому?	Чи	справедливо	це?	4.	Що	потрібно	зробити,	щоб	
учні класу дружили?

3.2. Запропонуйте програму роботи з “ізольованими” дітьми щодо 
їх залучення до “життя” класу. Захистіть свою програму.

3.3. Складіть психолого-педагогічну характеристику на учнівсь-
кий колектив (Додаток 1).

4. Проведіть анкетування батьків з метою вивчення особливостей 
та умов виховання дитини, виявлення сімейної атмосфери на форму-
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вання моральних, естетичних, вольових якостей, самостійності, від-
повідальності дітей залежно від умов виховання.

5.	Розробіть	програму	роботи	класного	керівника	з	сім’єю,	перед-
бачивши	у	ній	 основні	напрями	роботи,	 види	 спільної	 зі	шкільним	
колективом та індивідуальної діяльності, методи і засоби співпраці.

6.	Підберіть	і	випишіть	висловлювання	мудрих	людей	про	люди-
ну, її сенс життя, моральну та духовну досконалість. На основі вис-
ловів	мудрих	людей	спроектуйте	проведення	бесід,	дискусій	та	інших	
методів виховного впливу на дітей залежно від їхніх вікових особли-
востей.

Література [2; 3; 5; 7; 9; 15; 17; 19; 20; 26;
 27; 31; 32; 35; 36; 48]

ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА  

Реферати
Реферат — це доповідь на певну тему, що включає огляд наукових 

та	 інших	джерел	з	обраної	теми	або	виклад	змісту	наукової	роботи;	
стислий виклад у письмовому (друкованому) вигляді змісту науко-
вої праці, літератури з теми. Реферат засвідчує ерудицію дослідника, 
його вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікува-
ти та узагальнювати суттєву наукову інформацію.

Тему реферату може запропонувати викладач або сам студент, 
за погодженням з викладачем. Обсяг реферату — 10–15 друкованих 
сторінок.

Основні вимоги до реферату:
•	 повнота	відображення	змісту	статті	чи	кількох	праць	за	темою;
•	 відповідність	основних	тез	і	положень,	виділених	референтом,	

змістові статті;
•	 відповідність	висновків	автора	поставленим	завданням.

Етапи реферування
Перший — опрацювання наукової статті. Насамперед слід її уваж-

но прочитати, виділяючи ключові моменти та принципові положен-
ня, вказати автора, назви праці, періодичного видання або наукового 
збірника, де міститься стаття, номер або том; рік видання та відповід-
ні сторінки.
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Другий — аналітичний (складання плану реферування статті за 
основними змістовими блоками). План повинен включати всі скла-
дові статті: вступ, постановку проблеми, засоби реалізації, саме до-
слідження, висновки. На цьому етапі формується чітке уявлення про 
схему праці.

Третій — синтезуючий, на якому наповнюється складений на по-
передньому етапі план характерними методиками та аргументацією. 

Теми рефератів 
за курсом “Методика виховної роботи”

 1. Народна педагогіка як джерело педагогічної науки.
	 2.	 Проблеми	народності	в	педагогічній	спадщині	К.	Д.	Ушинського.
 3. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди (Я. А. Коменського, Ф. А. Дістер-

вега, Й. Г. Песталоцці, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського).
 4. Проблема національного виховання в педагогічній спадщині  

О. В. Духновича.
 5. Основи й історія козацької педагогіки.
 6. Характеристика природних і соціальних умов, що забезпечують 

ефективність формування особистості.
 7. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості.
 8. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу.
 9. Соціальні умови — важливий чинник формування особистості.
	10.	 Позашкільна	виховна	робота:	завдання	та	зміст	позашкільної	ви-

ховної	роботи;	принципи,	 головні	напрями	позашкільної	 освіти	
та виховання.

 11. Вплив естетичного виховання на формування духовної культури 
особистості.

 12. Політична культура особистості та роль умінь і навичок громад-
сько-політичної діяльності.

 13. Роль почуттів у процесі виховання особистості дитини як вільно-
го громадянина незалежної держави.

 14. Національне виховання як важлива проблема сучасних закладів 
освіти.

 15. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості.
 16. Основи та історія української родинної педагогіки.
 17. Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні.
 18. Основи та історія козацької педагогіки.
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	19.	 Вікові	 особливості	 пізнавальної	 діяльності	 дітей	 (дошкільник	
— учень — студент).

 20. Особистісно-професійні риси та педагогічна культура педагога.
	21.	 Конфліктні	ситуації	у	навчальному	процесі:	причини,	розв’язання	

та попередження конфліктів між педагогами та учнями.
 22. Роль і значення педагогічних здібностей у діяльності педагога 

(вихователя).
	23.	 Педагогічна	техніка	і	шляхи	оволодіння	нею.
 24. Соціально-економічна роль праці педагога в сучасних умовах.
 25. Правила педагогічного спілкування — не догма, а головний чин-

ник педагогічної культури.
 26. Педагогічна майстерність — мистецтво навчання і виховання.
 27. Педагогічний такт — професійне вміння педагога (вихователя).
 28. Духовність і краса педагогічної праці.
 29. Особисті якості педагога-майстра.
 30. Мовні здібності педагога та їх роль у педагогічному спілкуванні.

Література [1–5; 7; 11–13; 15–19; 21; 23; 26; 28; 29;
 31–39; 41; 42; 46; 48; 52–59; 65; 66]

Есе

Есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну ком-
позицію і висвітлює індивідуальні думки та висловлювання щодо 
конкретного питання, має за мету вичерпно витлумачити тему. Есе 
виражає	суб’єктивну	думку	про	проблему,	тому	містить	індивідуальні	
судження студентів, їх аргументи, докази, а також власні умовиснов-
ки про предмет міркування (тобто про ту проблему, що висвітлюєть-
ся в есе).

У процесі написання есе в студентів формується досвід наукової 
постановки проблеми, збирання інформаційного (фактологічного) 
матеріалу для обґрунтування висловлених думок. Накопичується 
досвід вивчення та критичного аналізу наукової літератури з метою 
здійснення власних умовисновків щодо означеної проблеми.

Тези 

Тези — це стислі, лаконічно сформульовані основні положення 
доповіді, повідомлення тощо. Вони охоплюють виклад основних ду-
мок	праці	від	початку	до	кінця,	а	не	лише	її	дослідницької	частини.	
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У тезах однією-двома фразами обґрунтовують тему, викладають іс-
торію	питання.	Окремі	положення	мають	бути	пов’язані	між	собою	
логічно.

На відміну від конспекту в тезах відсутні деталі, пояснення, ілюст-
рації, що не заважає створенню цілісного, концептуального уявлення 
про зміст праці.

Тези можуть бути цитатними, вільними (формулювання того, хто 
виконує тези), комбінованими (цитати і власні формулювання).

Етапи складання тез:
1. Свідоме ознайомлення з текстом.
2. Поділ тексту на змістові частини.
3.	Осмислення	кожного	уривка,	виділення	в	ньому	найсуттєвіших	

положень.
4. Формулювання власними словами або цитатою основних тезо-

во визначених частин.

Контрольна робота

(заочна форма навчання)
Контрольна робота виконується студентом самостійно відповід-

но до програми курсу. Подається в навчальні підрозділи Академії не 
пізніше,	ніж	за	місяць	до	початку	сесії.

Мета контрольної роботи — закріплення теоретичних знань сту-
дентів та вдосконалення практичних умінь і навичок. 

Загальний	обсяг	—	10–20	сторінок.	Виконується	на	підшитих	ар-
кушах	формату	А4.	Титульна	 сторінка	повинна	містити	назви	кон-
трольної	роботи,	дисципліни,	курсу,	шифр	групи,	прізвище,	 ім’я,	по	
батькові (повністю). На другій сторінці наводиться план (зміст), вка-
зується	тема	завдання	(розбивається	на	окремі	пункти).	Завершуєть-
ся контрольна робота списком використаних джерел. В кінці роботи 
ставиться дата і особистий підпис виконавця.

Якщо роботу не зараховано, то вона повертається студенту разом 
із зауваженнями і виконується повторно.

Теми контрольних робіт
	 1.	Національне	виховання	як	важлива	проблема	сучасної	школи.
 2. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу.
 3. Соціальні умови як важливий чинник формування особистості.
 4. Основні чинники національного виховання.
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 5. Народна педагогіка і педагогіка як наука.
 6. Суспільний ідеал як узагальнене втілення загальнолюдських 

норм моральності.
 7. Форми інтелектуального виховання за рубежем.
	 8.	 Проблема	народності	в	педагогічній	спадщині	К.	Д.	Ушинського.
 9. Проблема національного виховання в педагогічній спадщині  

О. Духновича.
 10. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка щодо виховання особистості.
 11. Проблема виховання і самовиховання особистості в педагогічній 

спадщині В. О. Сухомлинського.
 12. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди.
 13. Культура як синтезуючий компонент духовного розвитку люди-

ни.
 14. Особливості виховання і самовиховання творчої особистості.
 15. Виховний потенціал народного календаря.
 16. Врахування індивідуальних ознак особистості як важливий ас-

пект гуманізації виховання.
	17.	Народознавство	в	школі:	досвід,	проблеми,	пошуки.
 18. Громадянське виховання: методологія і організація у світлі євро-

пейського досвіду.
 19. Навчальна екскурсія як метод формування свідомості особис-

тості: мета, особливості організації і проведення навчальної екс-
курсії.

 20. Виховання як філософсько-соціологічна проблема.
 21. Культуротворча функція виховання підростаючого покоління.

Література [1–5; 7; 12; 13; 15; 18; 23; 28; 29;
 31–39; 41; 42; 46; 48; 52–59; 65; 66]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність та специфіка виховання як педагогічного явища. Кате-
горії виховання.

 2. Мета та ідеал виховання.
 3. Пріоритетні напрями виховання в Українській державі. Комплек-

сний підхід до виховання.
 4. Провідна роль виховання у розвитку і формуванні особистості.
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 5. Структурні компоненти виховного процесу.
 6. Роль народної педагогіки у вихованні особистості.
	 7.	 Рушійні	сили	та	чинники	виховання.
 8. Поняття про закономірності виховання. Загальні закономірності 

виховання, їх характеристика.
 9. Принципи виховання, їх характеристика.
 10. Поняття про методи виховання. Класифікація методів вихован-

ня. Оптимальний вибір методів виховання.
 11. Організаційні форми виховної роботи.
 12. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуван-

ні особистості.
 13. Розвиток і формування особистості. Основні напрями розвитку 

особистості.
 14. Фактори розвитку і формування особистості.
 15. Основні напрями процесу виховання.
 16. Технологія особистісно орієнтованого виховання.
 17. Характеристика розумового виховання учнів.
 18. Національне виховання учнів: мета і завдання, основні національ-

ні цінності.
 19. Методи, організаційні форми та засоби національного виховання 

учнівської молоді.
 20. Громадянське виховання учнів. Мета, завдання, зміст громадянсь-

кого виховання.
 21. Методи, організаційні форми, засоби громадянського виховання 

на сучасному етапі.
 22. Політична культура особистості. Здібності, уміння, навички гро-

мадсько-політичної діяльності.
 23. Моральне виховання особистості. Мета, завдання, зміст мораль-

ного виховання учнів.
 24. Методи, організаційні форми, засоби морального виховання.
 25. Мета, завдання, зміст естетичного виховання учнів. Принципи 

естетичного виховання.
 26. Методи, організаційні форми, засоби естетичного виховання осо-

бистості.
	27.	 Трудове	виховання	школярів:	мета,	завдання,	зміст.
 28. Методи, організаційні форми, засоби трудового виховання уч-

нівської молоді.
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 29. Екологічне виховання та екологічна культура особистості. Мета, 
завдання, зміст екологічного виховання.

 30. Методи, організаційні форми, засоби екологічного виховання уч-
нів.

 31. Мета, завдання, зміст правового виховання на сучасному етапі.
 32. Методи, організаційні форми, засоби правового виховання дітей.
	33.	Фізичне	 виховання	 школярів.	Мета,	 завдання,	 зміст	 фізичного	

виховання.
 34. Родинне виховання дітей: методи і форми.
 35. Методи, організаційні форми, засоби фізичного виховання на су-

часному	етапі.	Позашкільна	робота	з	фізичного	виховання.
 36. Поняття про ґендерно-статеве виховання особистості: завдання, 

зміст.
 37. Методи, організаційні форми ґендерної освіти, виховання підрос-

таючого покоління.
 38. Економічне виховання учнів. Мета, завдання, зміст економічного 

виховання.
 39. Методи, організаційні форми, засоби економічного виховання ді-

тей.
 40. Технологія розвитку вольових якостей особистості.
	41.	 Позашкільні	виховні	заклади:	принципи	позашкільної	освіти	та	

виховання;	головні	напрями	позашкільної	освіти	та	виховання.
 42. Самовиховання: сутність, етапи педагогічного керівництва само-

вихованням учнів.
 43. Характеристика прийомів самовиховання.
 44. Перевиховання, його сутність, етапи, принципи.
 45. Характеристика методів формування свідомості особистості.
 46. Бесіда як метод формування свідомості особистості. Етапи підго-

товки педагога до бесіди. Правила індивідуальної бесіди.
 47. Характеристика лекції як методу формування свідомості особис-

тості.
 48. Особливості організації та проведення лекції.
 49. Прийоми логічного розгортання лекції.
 50. Роль методів дискусійного характеру у процесі виховання осо-

бистості.
 51. Дискусія та диспут, їх організація та особливості проведення. 

Правила диспуту.
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 52. Переконання, навіювання, метод прикладу. Особливості їх засто-
сування	у	виховному	процесі	школи.

 53. Врахування індивідуальних рис особистості як важливий аспект 
гуманізації виховання.

 54. Соціальні умови — важливий чинник формування особистості.
	55.	 Організація	різнопланової	діяльності	школярів;	умови	підвищен-

ня	 виховного	 впливу	на	школярів	 у	 процесі	 їхньої	 колективної	
діяльності.

 56. Роль колективу у процесі формування особистості. 
 57. Колективні творчі справи. Етапи їх підготовки і проведення.
	58.	 Структура	організаторської	діяльності	шкільного	колективу.
	59.	 Громадська	думка	як	метод	організації	діяльності	школярів,	різ-

новиди педагогічної вимоги.
 60. Дитячо-юнацькі організації та їх характеристика.
	61.	 Розвиток	внутрішньоколективних	стосунків	як	важлива	переду-

мова	формування	морального	досвіду	школярів.
 62. Привчання і тренування як методи організації різнопланової 

діяльності	школярів.
 63. Засоби, що сприяють укоріненню та викоріненню звички.
 64. Педагогічна вимога як метод організації різнопланової діяльності 

школярів.
 65. Види педагогічних вимог, їх характеристика.
 66. Особливості використання методу прогнозування (проектуван-

ня) у процесі виховання учнівської молоді.
 67. Характеристика методів організації діяльності, формування до-

свіду суспільної поведінки.
 68. Створення виховних ситуацій у процесі виховання учнів.
 69. Гра як метод організації діяльності учнів. Види ігор. Умови збере-

ження стійкого інтересу дітей до гри.
 70. Роль емоційного чинника в педагогічному процесі.
 71. Особливості використання методу змагання у виховному процесі 

навчального закладу.
 72. Заохочення і покарання як чинники емоційного стимулювання 

діяльності	школярів.	
 73. Особливості використання у вихованому процесі методів стиму-

лювання поведінки та діяльності.
 74. Організація і виховання класу.
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 75. Принципи вивчення учнівського колективу.
 76. Методи вивчення класного колективу.
	77.	 Спільна	виховна	робота	школи	і	сім’ї.
 78. Основні напрями і форми роботи класного керівника з батьками.
 79. Критерії оцінювання рівнів ефективності виховного впливу.
 80. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.
 81. Педагогічний внесок В. О. Сухомлинського в теорію та практику 

виховання підростаючого покоління.
 82. Педагогічний внесок В. О. Макаренка в теорію та практику вихо-

вання підростаючого покоління.
	83.	 Педагогічний	внесок	К.	Д.	Ушинського	в	теорію	та	практику	ви-

ховання підростаючого покоління.
 84. Проблема національного виховання в педагогічній спадщині  

О. Духновича.
 85. Виховний ідеал Г. Ващенка.
 86. Педагогічний внесок Й. Г. Песталоцці в теорію та практику вихо-

вання підростаючого покоління.
 87. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди.
 88. Виховний потенціал народного календаря.
 89. Навчальна екскурсія як метод формування свідомості особис-

тості: мета, особливості організації і проведення навчальної екс-
курсії.

	90.	 Взаємозв’язок	 свідомості	 особистості	 з	 чуттєвою	 (емоційною)	
сферою.

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Розрахунок рейтингу 

з дисципліни 
“Методика виховної роботи”

Обсяг	засвоєного	матеріалу	оцінюється	за	шкалою:
– від 1 % до 59 % фактичного матеріалу — “незадовільно”;
– від 60 % до 74 % фактичного матеріалу — “задовільно”;
– від 75 % до 89 % фактичного матеріалу — “добре”;
– від 90 % до 100 % фактичного матеріалу — “відмінно”.
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Якість	 знань	 оцінюється	 за	 традиційною	п’ятибальною	шкалою.	
Тоді загальний рейтинг студента визначається за такою формулою:

Р = 0(5)х 5 + 0(4)х 4 + 0(3)х — 0 (2)х 2

0(5),	0(4),	0(3)	—	кількість	позитивних	оцінок	(відповідно	“п’ять”,	
“чотири”, “три”);

0(2) — кількість “незадовільних оцінок”, отриманих під час за-
своєння всього курсу.

Рейтинг повинен бути не нижчим як 60 % засвоєння матеріалу з 
оцінкою “задовільно” і не нижчим, ніж 30 % кількості “незадовільних 
оцінок”, тобто: Р = 0,7 х 3 — 0,3 х 2 = 1,5;

для оцінки “добре”: Р = 0,8 х 4 — 0,2 х 2 = 2,8;
для оцінки “відмінно”: Р = 0,9 х 5 — 0,1 х 2 = 4,3.

Рейтинг індивідуальної роботи студента визначається за форму-
лою:

Р інд. = Б/К, де
Б — сума балів, отриманих за самостійну роботу;
К — кількість семінарських занять, відведених навчальною про-

грамою.

Студенти, які протягом семестру набрали необхідну кількість 
умовних	балів	—	не	менше	75	%	від	розрахункового	рейтингу	з	дис-
ципліни, мають можливість отримати іспитову оцінку “автоматично” 
(відповідно до набраної кількості умовних балів, переведених для іс-
питу в національну оцінку). За бажанням студент може підвищити 
свій рейтинг під час іспиту. 

У	разі	отримання	на	іспиті	оцінки	меншої,	ніж	зарахована	автома-
тично,	за	студентом	залишається	право	на	отримання	оцінки,	що	була	
виставлена “автоматом”.

Студенти, які хочуть підвищити свій рейтинг і одержати вищу ек-
заменаційну оцінку, складають іспит. На іспиті студент може одер-
жати	не	більше	20	%	балів	від	набраної	ним	суми	протягом	семестру.	
Підсумкова оцінка визначається сумарним рейтингом.
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Шкала оцінювання:

90–100 балів — відмінно (А)
75–89 балів — добре (ВС)
60–74 балів — задовільно (DЕ)
35–59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання 

(FX)
1–34 балів — незадовільно	з	обов’язковим	повторним	курсом	(F)
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Додатки 
Схема психолого-педагогічної характеристики

академічної групи
 1. Загальні відомості про групу: кількість учнів, з них юнаків та 

дівчат;	віковий	склад;	питома	вага	 іногородніх,	мешканців	міста	
чи села.

 2. Структура колективу, його характеристика: 
•	 неофіційна	структура	групи	(наявність	лідерів,	зірок,	ізольова-

них); 
•	 офіційна	 структура	 групи	 (актив	 класу	 та	 дезорганізатори,	 їх	

характеристика).	 Співвідношення	 офіційної	 та	 неофіційної	
структур (співпадання чи неспівпадання).

•	 ступінь	 розвитку	 колективу	 (згуртований	 чи	 незгуртований;	
дисциплінований чи недисциплінований; поділений на мікро-
групи (наявність угруповань, причини їх виникнення) чи су-
цільний;	розподіл	обов’язків	у	групі;	особливості	взаємин	між	
юнаками і дівчатами);

•	 негативні	соціально-психологічні	явища	в	групі	(заздрість,	за-
мовчування негативних вчинків, конфлікти тощо). 

 3. Ціннісні орієнтації групи: традиції колективу; загальні інтереси 
класу; рівень громадської зрілості членів групи; духовні запити й 
пріоритетні цінності; моральні якості особистості, які цінують в 
колективі тощо; участь групи в загальновузівських позаурочних 
виховних заходах. 

 4. Характеристика навчальної діяльності: загальна характерис-
тика	успішності	групи	(кількість	тих,	які	встигають	та	відстають	
у	навчанні);	успішність	учнів	з	окремих	предметів;	улюблені	за-
няття класу; дисципліна групи на навчальних заняттях; доміную-
чі мотиви навчання (інтерес до знань, прагнення проявити себе та 
ін.).
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 5. Морально-емоційний клімат у групі: настрій, що переважає у 
групі; емоційне “благополуччя” чи “неблагополуччя” окремих 
студентів; вплив колективу на розвиток особистості кожного чле-
на групи; вміння учнів контролювати та регулювати свої емоції  
і. т. д.

 6. Загальні психолого-педагогічні висновки: загальна характерис-
тика рівня розвитку колективу групи; аналіз рівня соціальної 
адаптивності групи до нових умов навчання в педучилищі (колед-
жі);	рекомендації	щодо	подальшої	роботи	з	групою	(поліпшення	
успішності,	 згуртованості	 та	 характеру	проходження	 соціальної	
адаптації до умов навчання та ін.).

Дата 
складання характеристики

Підпис студента-практиканта
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