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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Методика 

проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу 
життя» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
БАКАЛАВРІВ напряму 6.010203 «Здоров’я людини». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення системи методів 
і засобів виховання та формування мотивації до здорового способу життя, 
форми організації виховного процесу, формування валеологічно орієнтованих 
якостей особистості у процесі виховання. Цей курс містить первинні знання та 
положення, які ще будуть за потреби розгортатися та поглиблено 
висвітлюватися в інших дисциплінах професійного профілю.  

 Міждисциплінарні зв’язки: курс «Методика проведення виховної 
роботи з формування мотивації до здорового способу життя» пов’язаний із 
анатомією і фізіологією людини, психологією, психологією здоров’я, 
педагогікою. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика проведення 
виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя» є 
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. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика проведення 
виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя» 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. 

1.3. 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,  
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– 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. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг 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. 
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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. 

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. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Залік 

3.     Засоби діагностики успішності навчання    
Питання для поточного контролю. 
Тестові завдання. 
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