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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – формування у студентів комплексних професійних 

педагогічних знань з теорії й практики формування, збереження та 
зміцнення здоров’я, уміння синтезувати матеріал для успішного 
розв'язання педагогічних задач, аналізу педагогічних ситуацій, вибору 
засобів взаємодії у виховному процесі.   

Завданнями викладання дисципліни є: 
– ознайомити студентів з основними теоретичними конструктами 

теорії виховання;  
– допомогти засвоєнню студентами досвіду володіння сучасними 

педагогічними виховними засобами; 
– навчити враховувати знання про вікові періоди розвитку психіки 

при визначенні індивідуальних та групових видів проведення виховної 
роботи з формування мотивації до здорового способу життя; 

– сформувати необхідний і достатній рівень знань про виховання, 
про форми і методи групової педагогічної діяльності;   

– допомогти студентам набути теоретичних знань та практичних 
навичок про виховну взаємодію. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  

– основні теоретичні конструкти педагогіки з питань виховання; 
– сутність та основні педагогічні технології, моделі виховання; 
– знати основні підходи до виховання, його функції, моделі й 

методи;  
– основні складові здоров’я людини, вплив зовнішніх та внутрішніх 

факторів на здоров’я, позитивні та негативні тенденції його формування; 
– сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я, особливості 

світогляду людини як валеологічної проблеми,  
– методику проведення роботи щодо формування, зміцнення та 

збереження здоров’я; 
– основні професійні вимоги до особистості педагога; 

уміти:  
– грамотно використовувати поняття й категорії педагогіки в 

дискусіях і рішеннях проблемних завдань і питань; 
– ставити й вирішувати проблемні питання й задачі, самостійно 

визначати методи й моделі виховання на основі одержаних теоретичних 
знань;  

– діагностувати стан стомлення, запобігати настання перевтоми; 
– проводити заходи, щодо формування, зміцнення та збереження 

здоров’я, запроваджувати в життя основи раціонального харчування;  
– володіти основами педагогічної майстерності, засобами і прийомами 

психолого-педагогічного впливу на особистість; 
– застосовувати методики планування та проведення основних видів 

виховних заходів та умови їх психолого-педагогічного забезпечення. 
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Міжпредметні зв’язки: анатомія і фізіологія людини, психологія, 
психологія здоров’я, педагогіка. 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи виховного процесу у школі. Предмет і 
завдання методики проведення виховної роботи валеологічного 
спрямування. Цілі і принципи виховання. Напрямки всебічного розвитку 
особистості. Форми та методи виховання, спрямовані на формування 
свідомої мотивації до здорового способу життя.  

Тема 2. Основи формування культури здоров’я особистості. 
Сучасні засоби виховання. Нормативно-правова база щодо напрямів 
діяльності і заходів із формування здорового способу життя і безпечної 
поведінки у дітей та підлітків. Міжнародний досвід навчання здоров’я та 
безпеки життєдіяльності. 

Тема 3. Валео-екологічний аспект змісту виховання. Місце 
валеології у формуванні загального світогляду і культури людини. 
Концептуальні засади формування змісту валеологічної освіти і освіти з 
безпеки життєдіяльності в Україні. Єдність людини і природи. Види 
здоров’я. Фізична культура і здоров’я 

Тема 4. Виховні можливості заходів. Особливості виховання як 
процесу комінікації та спонукання. Пріоритетні виховні завдання. 
Особливості педагогічного аналізу виховного заходу. Компоненти 
духовного світу особистості. Роль спрямованості особистості у її 
вихованні.  

Тема 5. Вікові особливості розвитку психіки людини. Етапи 
розвитку життя людини. Психофiзiологiчнi механiзми розвитку людини у 
різних вікових періодах. Психолоriчнi особливостi та протирiччя у 
розвитку дітей дошкільного та препубертатного віку. Психолоriчнi 
особливостi та протирiччя пiдлiткового та юнацькоrо вiку. Особливості 
емоційно-вольової сфери на різних етапах розвитку особистості. 
Психологічна сутність самовиховання. 

Тема 6. Методика організації виховної роботи. Цілі і принципи 
виховання. Методи виховання. Особливості виховних прийомів. Види 
виховних заходів. Організація та проведення виховних заходів.  

Тема 7. Методика проведення усних журналів, бесід, дискусій. 
Педагогічний зміст, мета і завдання проведення усних журналів, бесід, 
дискусій. Методика проведення усних журналів, бесід, дискусій за різною 
тематикою. Психологічна сутність та особливості впливу усних журналів, 
бесід, дискусій на емоційно-вольову сферу особистості.  

Тема 8. Методика проведення ігор. Педагогічний зміст, мета і 
завдання проведення ігор. Різні типи ігор. Методика проведення ігор за 
різною тематикою. Психологічна сутність та особливості впливу ігор на 
емоційно-вольову сферу особистості. 
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Тема 9. Методика проведення екскурсій. Методика проведення 
екскурсій. Педагогічний зміст, мета і завдання проведення екскурсій. Різні 
типи екскурсій. Методика проведення екскурсій за різною тематикою. 
Психологічна сутність та особливості впливу екскурсій на емоційно-
вольову сферу особистості. 

Тема 10. Методика проведення тематичних заходів. Педагогічний 
зміст, мета і завдання проведення тематичних заходів (конференцій, свят, 
тижнів тощо). Різні типи заходів. Методика проведення заходів за різною 
тематикою. Психологічна сутність та особливості впливу тематичних 
заходів (конференцій, свят, тижнів тощо) на емоційно-вольову сферу 
особистості. 

Тема 11. Методика проведення колективних творчих справ. 
Педагогічний зміст, мета і завдання проведення колективних творчих 
справ. Різні види колективних творчих справ. Організаторська діяльність 
колективу при проведенні колективних творчих справ. Методика 
проведення екскурсій за різною тематикою. Колективна творча справа як 
виховна технологія. Психологічна сутність та особливості впливу 
екскурсій на емоційно-вольову сферу особистості. 

Тема 12. Моніторинг якості виховної роботи. Поняття 
моніторингу та його види. Предмет моніторингу якості виховної роботи у 
школі. Методологічні основи діагностики виховної роботи. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усь
о-го  

у тому числі Усь-
ого  

у тому числі 
л п л

а
б 

ін
д 

ср л п ла
б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Теоретичні 
основи виховного 
процесу у школі 

12 2 2   8       

Тема 2. Основи 
формування 
культури здоров’я 
особистості 

12 2 2   8       

Тема 3. Валео-
екологічний аспект 
змісту виховання. 

12 2 2   8       

Тема 4 Виховні 
можливості 
заходів. 

12 2 2   8       

Тема 5. Вікові 
особливості 

16 2 2   12       
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розвитку психіки 
людини. 
Тема 6. Методика 
організації 
виховної роботи 

14 2 2   10       

Тема 7. Методика 
проведення усних 
журналів, бесід, 
дискусій 

16 2 2   12       

Тема 8. Методика 
проведення ігор 

20 4 4   12       

Тема 9. Методика 
проведення 
екскурсій 

14 2 2   10       

Тема 10. Методика 
проведення 
тематичних 
заходів. 

12 2 2   8       

Тема 11. Методика 
проведення 
колективних 
творчих справ. 

20 4 4   12       

Тема 12. 
Моніторинг якості 
виховної роботи. 

20 4 4   12       

Усього годин  180 30 30   120       

 
4. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теоретичні основи виховного процесу у школі 2 
2 Основи формування культури здоров’я особистості 2 
3 Валео-екологічний аспект змісту виховання. 2 
4 Виховні можливості заходів. 2 
5 Вікові особливості розвитку психіки людини. 2 
6 Методика організації виховної роботи 2 
7 Методика проведення усних журналів, бесід, дискусій 2 
8 Методика проведення ігор 4 
9 Методика проведення екскурсій 2 
10 Методика проведення тематичних заходів. 2 
11 Методика проведення колективних творчих справ. 4 
12 Моніторинг якості виховної роботи. 4 
 Разом 30 
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5. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теоретичні основи виховного процесу у школі 8 
2 Основи формування культури здоров’я особистості 8 
3 Валео-екологічний аспект змісту виховання. 8 
4 Виховні можливості заходів. 8 
5 Вікові особливості розвитку психіки людини. 12 
6 Методика організації виховної роботи 10 
7 Методика проведення усних журналів, бесід, дискусій 12 
8 Методика проведення ігор 12 
9 Методика проведення екскурсій 10 
10 Методика проведення тематичних заходів. 8 
11 Методика проведення колективних творчих справ. 12 
12 Моніторинг якості виховної роботи. 12 
 Разом 120 

 
Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять, 
2) підготовка і виступ з науковими доповідями, 
3) підготовка поточних контрольних робіт, 

 
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ 

1. Гра як метод виховання молодших школярів. 
2. Умови успішного виховання дітей у сім’ї. 
3. Екологічне виховання школярів у позакласній роботі. 
4. Планування виховної роботи у класі (додаток: план виховної роботи на 
семестр в конкретному класі). 
5. Формування у школярів культури розумової праці. 
6. Використання педагогіки народного календаря у вихованні учнів. 
7. Етична бесіда як метод виховання учнів. 
8. Організація валеологічної освіти батьків. 
9. Режим дня як засіб фізичного виховання учнів. 
10. Відродження елементів народної культури та їх роль в валеологічному 
вихованні учнів. 
11. Статеве виховання підлітків. 
12. Організація гурткової роботи у школі. 
13. Сучасні проблеми виховання учнів. 
14. Мотивація учіння школярів. 
15. Умови оптимального вибору методів виховання. 
16. Нетрадиційні форми організації виховних заходів. 
17. Диференціація у вихованні учнів. 
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18. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 
виховаанні школярів. 
19. Виховний процес як творчість. 
20. Технологічний підхід у вихованні. 
21. Вихованість особистості як результат виховної роботи. 
22. Характеристика позиції педагога у процесі взаємодії з вихованцями. 
23. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії. 
24. Характеристика стилів педагогічного управління. 
25. Роль спілкування у виховному процесі. Функції спілкування. 
26. Вчитель як суб’єкт спілкування. Стилі педагогічного спілкування. 
27. Вікові особливості спілкування школярів. 
28. Важковиховуваність особистості та її причини. 
29. Педагогічна занедбаність учнів як соціально-педагогічна проблема. 
30. Організація самовиховання школярів. 
31. Характеристика конфліктів батьків і вчителів, їх причини та шляхи 
подолання. 
32. Характеристика форм спільної роботи школи з батьками. 
33. Основні умови ефективності індивідуальної роботи з учнями. 
34. Методика роботи педагога з нестандартною дитиною. 
35. Умови ефективного використання методів педагогічного впливу. 
37. Методика проведення проведення бесід. 
38. Методика проведення усних журналів. 
39. Заохочення і покарання як методи корекції поведінки школярів. 
40. Педагогічна вимога: суть, форми та умови її використання. 
41. Методика проведення проведення ігор. 
42. Методика проведення дискусій. 
43. Методика проведення екскурсій. 
44. Методика проведення тематичних заходів. 
45. Методика проведення колективних творчих справ. 
46. Виховна роль методу доручення. 
47. Організація пізнавальної діяльності учнів в позаурочний час. 
48.Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху». 

 
 

6. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
                                          За тематикою доповідей. 
                                     

 
7. Методи навчання 

Показово-ілюстративний, пояснювальний, самостійна робота 
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8. Методи контролю 
Питання для підсумкового контролю (залік) 

 
1. Назвіть та охарактеризуйте об'єкт, предмет виховання. 
2. Охарактеризуйте етапи педагогічного спілкування. 
3. Охарактеризуйте педагогічне спілкування і його стилі. 
4. Охарактеризуйте гуманістичну педагогіку. 
5. Надайте загальну характеристику методів виховання. 
6. Поясніть основні закономірності виховного процесу.  
7. Охарактеризуйте принципи виховання. 
8. Охарактеризуйте класифікацію форм виховання. 
9. Охарактеризуйте напрямки виховної роботи.  
10. Поясніть сутність і зміст екологічного виховання учнів.  
11. Поясніть сутність і зміст виховання дитини в родині. 
12. Охарактеризуйте принципи морального батьківського виховання.  
13. Поясніть методи педагогічного й психологічного впливу на 
особистість. 
14. Охарактеризуйте міжособистісні відносини в колективі. 
15. Поясніть навчання й виховання у школі як етап соціалізації. 
16. Охарактеризуйте організацію самовиховання школярів. 
17. Охарактеризуйте позакласну й позашкільну виховну роботу. 
18. Назвіть форми роботи й профілактики психологічно запущених 
дітей. 
19. Назвіть та охарактеризуйте порушення поводження дитини в родині. 
20.  Охарактеризуйте форми залежного поводження дитини в родині. 
21. Поясніть сутність процесу розвитку особистості. 
22. Поясніть вікові особливості розвитку самовиховання у підлітків. 
23. Поясніть вікові особливості розвитку самовиховання юнаків. 
24. Охарактеризуйте стилі спілкування вчителя з учнями та його вплив 

на формування особистості учнів. 
25. Поясніть, у  чому  зміст  виховної роботи?   
26. Поясніть, що  розуміють під методами виховання, формами 

виховної роботи? 
27. Поясніть, які класифікації форм організації виховної роботи Вам 

відомі?  
2 8 .  Назвіть, які функції виконує план виховної роботи? 
2 9 .  Назвіть, які вимоги висуваються до планування виховної роботи 
30. Поясніть, у чому вбачається кінцева мета морального виховання?  
31. Поясніть, чим визначається успіх педагогічного впливу на моральну 

свідомість учня? 
32. Охарактеризуйте та опишіть, що таке «виховний ідеал». 
33. Поясніть, у чому вбачається виховний потенціал народних звичаїв, 

обрядів, традицій?  
34. Поясніть, у чому полягає предмет і завдання методики навчання 

предметів валеологічного спрямування. 
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35. Охарактеризуйте місце валеології у формуванні загального 
світогляду і культури людини.  

36. Охарактеризуйте специфічність методів та технологій навчання.  
37. Охарактеризуйте зв’язок методики навчання предметів 

валеологічного спрямування з іншими навчальними предметами.  
38. Охарактеризуйте нормативно-правову базу щодо  формування 

здорового способу життя і безпечної поведінки у дітей та підлітків через 
систему загальної середньої освіти.  

39. Охарактеризуйте основні фактори формування і розвитку 
особистості.  

40. Поясніть, у чому вбачається біологічна обумовленість особистості.  
41. Охарактеризуйте соціальні фактори формування особистості.  
42. Охарактеризуйте функції виховання у формуванні особистості 

(організаційна, ціннісно-орієнтовна, профілактична, превентивна).  
43. Назвіть закономірності та рушійні сили розвитку особистості.  
44. Охарактеризуйте вікову періодизацію розвитку особистості, її 

значення для формування змісту валеологічної освіти на різних етапах 
навчання.  

45. Поясніть, у чому полягає зміст формування культури здоров’я 
особистості як навчально-виховний процес? 

46. Охарактеризуйте традиційні методи навчання у валеології. 
47. Охарактеризуйте нетрадиційні методи навчання.  
48. Поясніть поняття про методи активізації навчально-пізнавальної 

діяльності. 
49. Охарактеризуйте імітаційні методи активізації навчально-

пізнавальної діяльності (інсценування, ділові ігри, аналіз конкретної 
ситуації, мозкова атака, круглий стіл). 

50. Поясніть значення активних методів навчання для формування 
позитивного ставлення учнів до проблем здоров’я і  засвоєння відповідних 
навичок. 

51. Охарактеризуйте навчання здорового способу життя на засадах 
розвитку навичок. 

52. Охарактеризуйте тренінг як метод групового навчання спілкуватися 
і жити в суспільстві.  

53. Охарактеризуйте позаурочну роботу щодо навчання здоров’я.  
54. Охарактеризуйте форми та види позакласної роботи валеологічного 

спрямування: індивідуальну, групову і масову.  
55. Охарактеризуйте види, форми й методи контролю та оцінки 

ефективності навчального процесу.  
56. Поясніть особливості оцінювання знань, навичок та вмінь при 

вивченні предметів валеологічного спрямування. 
57. Охарактеризуйте здоров’язберігаючі технології в навчальному 

процесі.  
58. Охарактеризуйте процес формування культури здоров’я вчителя та 

його готовності до здійснення валеологічної діяльності.  
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59. Охарактеризуйте процес організації валеологічної служби в школі і 
дошкільному навчальному закладі.  

60. Охарактеризуйте процес співпраці вчителя з батьками, 
громадськими організаціями. 

61. Поясніть концептуальні засади формування змісту валеологічної 
освіти і освіти з безпеки життєдіяльності в Україні.  

62. Охарактеризуйте міжнародний досвід навчання здоров’я та безпеки 
життєдіяльності. 

63. Охарактеризуйте освітню галузь «Здоров’я і фізична культура» в 
державних стандартах початкової освіти.  

64. Особливості оцінювання знань на уроках охорони здоров’я. 
65. Деякі валеологічні поняття (життєдіяльність, життєтворчість, 

здоров’я, хвороба, третій стан, людина, індивідуальна витривалість, 
саморегуляція, профілактика, тощо). 

66. Охарактеризуйте зміст методики проведення усних журналів.  
67. Охарактеризуйте зміст методики проведення бесід. 
68. Охарактеризуйте зміст методики проведення ігор. 
69. Охарактеризуйте зміст методики проведення дискусій. 
70. Охарактеризуйте зміст методики проведення екскурсій. 
71. Охарактеризуйте зміст методики проведення тематичних заходів. 
72. Охарактеризуйте зміст методики проведення колективних творчих 

справ. 
73. Охарактеризуйте зміст моніторингу якості виховної роботи. 
74. Охарактеризуйте зміст методики проведення виховного заходу. 

        
                    

 
 
                                             

9. Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні 
дисципліни 

Кон-кт 
та 

відвіду
вання 

Поточна аудиторна та самостійна робота, поточний контроль Сума 

Т 1–Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Індивідуа
льне 
завдання 

100 

10 5 
 

5 10 5 5 10 10 15 

Т1, Т2 ... Т12 – теми  
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Загальна схема оцінювання здійснюється згідно критеріїв оцінювання 
знань студентів за 100-бальною системою 

Відповідність критеріїв оцінки за певною дисціпліною критеріям оцінки згідно 
Положення   

 
Вид та форма  

контролю 

Максимальний показник за 
вид контролю та конкретну 

форму контролю, бал 
Лекції (відвідування, конспект) До 10 

Робота студентів на практичних, лабораторних, 
семінарських заняттях 

20 

Підготовка до заняття (конспект) До 3 
Активність на занятті До 3 

Виконання завдань практичного заняття та захист, звіт  До 8 
Поточний та підсумковий контроль 50 

Опитування До 5 
Контрольна робота До 5 

Реферат До 5 
Самостійна робота* До 5 

Індивідуальна робота**  До 5 
Іспит (залік) 20 

Всього 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

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 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Методика проведення виховної роботи з формування 
мотивації до здорового способу життя» для студентів денної форми 
навчання.  
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11. Рекомендована література 
Базова 

1. БехІ.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі //Педагогіка 
і психологія. – 1996. – № 4. – С.136–140. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. – К.: «Академія», 2001 –576 с. 

3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української 
педагогіки / О.І. Вишневський. – Видання третє, доопрацьоване: 
доповнене. – К.: «Знання». – 2008. – 568 с. 

4. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI 
століття») //Освіта. – 1993. – Грудень. 

5. Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. – К.: 
Радянська школа, 1987. – 351 с. 

6. Закон України «Про освіту». – К., 1996. 
7. Закон України «Про загальну середню освіту» // Початкова школа. 

– 1999. – №8. – С. 1-11 (статті 3, 4, 5, 15, 16,30,31,32,33). 
8. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник / 

С.Г.Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – С. 215 – 240.  
9. Концепція громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності (проект) //Педагогічна газета. – 2000. – 
№ 6. – С.4-5. 

10. Концепція естетичного виховання учнівської молоді в умовах 
відродження української національної культури // Інформ. збірник МО 
України. – 1992. – № 5. 

11. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // 
Початкова школа. – 2002. – №№ 2,3. 

12. Концепція національного виховання //Рідна школа. – 1995. – № 6. 
– С. 18-25. 

13. Концепція позашкільної освіти і виховання //Освіта України. – 
1997. – 14 березня. 

14. Концепція трудової підготовки школярів України //Освіта. – 
1993. – 30 серпня. 

15. Концепція фізичного виховання в системі освіти України 
//Інформ. збірник МО України. – 1997. – № 13. 

16. Лозниця В. С.  Основи психологи та педагогіки: Навч. посібник. – 
К.: КНЕУ, 2001.– 288с. 

17. Лозниця В. С. Психологія і педагогiка: основнi положения. 
Навчальний посібник для самостiйного вивчення дисціпліни. - К.: 
«ЕксОб», 2001. – 304 с. 

18. Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. 
– 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с.  

19. Омеляненко, В.Л. Теорія і методика виховання: навч. посіб. / 
В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415с. 

20. Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах України: Методичний лист МОН 
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України від 14.10.04., № 14/18.1-866 // Книга класного керівника: 
довідково-методичне видання / С.В. Кириленко, Н.І. Косарева. – Х. : 
ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – С.139-147.  

 
Допоміжна 

1. Акпинар Л.E. Інтерактивні технології навчання в початковій 
школі: Навчальний посібник / Л. Е. Акпинар. — К. : Видавничий Дім 
«Слово», 2014. — 288 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического 
процесса. – Минск, 1990. 

3. Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. —- X. : 
Вид. Група «Основа», 2012. — 255с. 

4. Класному керівнику. Як провести виховну годину / упоряд. : 
Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. 

5. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : 
навчальний посібник / О.Г. Кучерявий. -К. : Видавничий Дім «Слово», 
2014. −440 с. 

6. Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів : теорія і 
технологія / О. В.Матвієнко. – К. : Стилос, 2006. – 543 с. 

7. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. 
Мешко. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Академвидав, 2012. — 200 с. 

8. Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник 
/ В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 
— 172 с. 

9 Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. 
Степанов, М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2012. — 528 с. 

10. Педагогика : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 
Бордовская, А. А. Реан. - М.:Питер , 2011. - 304 с. 

11. Педагогика социального воспитания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.А.Ромм. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 159 с. 

12. Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та 
методика виховання. Школознавство: Навчальний посібник / О.Й. Фізеші.- 
К.: Кондор-Видавництво, 2013.- 390 с. 

 
12.Інформаційні ресурси 

1. www.education.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки України. 
2. www . tnpu . edu . ua – сайт Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
3. www.nduv.gov.ua — сайт бібліотеки ім. В, Вернадського. 
4. http://www.osvita.org.ua/articles/?article_id=56 


	Опис навчальної дисципліни
	Усього годин 



