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Учителеві треба бути таким, 
якими він хоче бачити своїх вихованців.

К.Д. Ушинський

ПЕРЕДМОВА

Серед баãатüох різних цікавих професій є одна особëива — пе-
даãоã, поміж веëикої кіëüкості важëивих функцій якої найскëадні-
шою є виховання.

Íа думку А. Ліханова, учитеëü подібний до садівника і хірурãа 
одночасно. До хірурãа — тому, що має видаëяти з душі непра-
виëüні переконання, що скëаëися. До садівника — тому, що по-
винен садити дивні квіти ëюдяності. Людина, яка обраëа цю святу 
професію, зобов’язана сама відповідати вищим критеріям: тут вже 
неприпустимі помиëки, які прощаютüся звичайним ëюдям, адже 
вчитеëü — це не тіëüки професія, це й покëикання. Ще краще 
сказати — сëужіння.

Особëивістü праці педаãоãа поëяãає у тому, що об’єктом і про-
дуктом її діяëüності є ëюдина. Íе просто ëюдина, її фізична сутü 
та внутрішній світ, а духовністü. Осü чому справедëиво вважаютü, 
що професія педаãоãа наëежитü до найбіëüш важëивих у сучасному 
світі. Специфічним є і резуëüтат педаãоãічної діяëüності — ëюдина, 
здатна до подаëüшоãо саморозвитку і життєтворчості. Òому так важ-
ëиво не помиëитися і ãідно відповідати цüому веëичному покëи-
канню «педаãоã». 

Дëя цüоãо ми пропонуємо навчаëüний посібник, який ознайо-
митü із особëивостями виховної діяëüності педаãоãа.

Видання допоможе розібратися у теоретичних засадах методики 
виховної роботи. Íавчаëüний матеріаë посібника подано у виãëяді 
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опорних схем. Òака форма йоãо подання дозвоëяє відтворити ëоãі-
ку побудови навчаëüноãо матеріаëу; визначити навчаëüні завдання 
і розв’язати пробëемні ситуації; поëеãшити процес сприйняття та 
засвоєння; краще запам’ятати матеріаë з орãанізації та методики 
виховної роботи; встановити зв’язок теоретичних знанü із практи-
кою; зосередити уваãу на ãоëовних поëоженнях виховної роботи.

Схеми допоможутü забезпечити всебічне, образне сприймання 
навчаëüноãо матеріаëу, розвинути уміння видіëяти ãоëовне і за-
пам’ятовувати йоãо, дадутü опору дëя мисëення. Посібник міститü 
анкети, практичні поради та методичні рекомендації, а також 
сëовник дëя майбутніх і діючих педаãоãів. Йоãо використання 
у навчаëü ному процесі сприятиме ґрунтовному засвоєнню студен-
тами теоретичних знанü. 

Важëивою скëадовою посібника є бëок контроëю та самоконтро-
ëю, який розміщено пісëя кожноãо підроздіëу. Це, на нашу думку, 
дозвоëитü майбутнім педаãоãам самостійно виявити проãаëини у 
знаннях та усунути їх.

Посібник буде корисним студентам педаãоãічних навчаëüних за-
кëадів, вчитеëям, викëадачам і виховатеëям закëадів системи осві-
ти, а також батüкам-виховатеëям.

Сподіваємося, що опорні схеми та методичні матеріаëи допомо-
жутü Вам ãëибше усвідомити веëич процесу виховання. Професія 
педаãоãа дивовижна: виховуючи і навчаючи учнів, неможëиво не 
відчути потреби у вëасному постійному вдосконаëенні. 

Отже, навчайте і навчайтесü одночасно. І відчувайте відпові-
даëüністü перед своїми учнями.
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Самовиховання — 
усвідомлена, систематична і цілеспрямована діяльність особистості, 

спрямована на саморозвиток, формування і вдосконалення  
її позитивних якостей та подолання негативних 

Умови успішності самовиховання

Сформованість ідеалу 

Наявність певного рівня свідомості 

Певні знання учнів із психології 

Певний рівень сили волі, уміння долати труднощі 

Самовиховання та його характеристика 
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Система самовиховання особистості 
(за С. Карпенчуком) 

Самоусвідомлення 

Самопізнання  
(інтелектуальна сфера) 

Самоставлення 
(емоційна сфера) 

Об’єкти 

– спрямованість; 
– темперамент; 
– характер; 
– здібності, талант; 
– властивості мислення, 

– об’єктивна; 
– завищена; 
– занижена 

Самооцінка 

Методи 

– самоспостереження; 
– самоаналіз; 
– самоопитування; 
– самокритика 

Методи 

– ранжування; 
– оцінка різних видів 

діяльності; 
– самотестування 

Самоорганізація, самоосвіта, самопідбадьорення, самонаказ, самонавіювання, 
самоволодіння, самопрограмування, самообмеження, самокорекція, аутогенне 

тренування, самозаспокоєння, самосхвалення, самозобов’язання, самовизначення, 
саморозкриття

Саморегуляція (вольова сфера) 

Методи самовпливу 
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4. Íе покëадайтеся на чутки. Говорітü ëише про достовірно 
відомі факти.

5. Побіëüше конкретики! Íамаãайтесü не вживати невизначе-
них виразів типу «поãано поводитüся», «не хоче вчитися». 

6. Виражайтеся зрозуміëо: «не зробив два домашні завдання з 
математики», «відмовився відповідати на уроці українсüкої мови» 
тощо. Òоді батüкам буде ëеãко проконтроëювати подаëüшу учбову 
діяëüністü дитини.

7. Разом з батüками визначте подаëüші покрокові ціëеспрямо-
вані дії. Якщо батüки зрозуміютü, що ви здатні надати їм реаëüну 
допомоãу, їхня довіра до вас як до фахівця зросте. Вони частіше 
звертатимутüся до вас за порадою, а ви, у свою черãу, отримаєте 
прекрасну можëивістü простежити за розвитком дитини в сім’ї.

8. Пропонуючи можëиві способи вирішення пробëеми, не 
провокуйте доросëих на насиëüство, коëи закінчитüся «розбір си-
туації», — цим ви ëише наëаштуєте дітей проти себе. Як резуëüтат: 
діти докëадутü усіх зусиëü, щоб ваші подаëüші зустрічі з їх батüками 
не відбуëися.

9. Обãоворюючи неãативний вчинок дитини, запитайте себе: 
чи немає тут вашої провини як мудрішої та досвідченої ëюдини? 
Діти баãато що робëятü за незнанням!

10. Íе ображайтеся, якщо батüки при зустрічі будутü надмірно 
емоційні. Врешті-решт, вони довіряютü вам саме дороãе, що в них 
є — своїх дітей.

11. Закінчуючи зустріч, запитайте себе: чи виправдаëися очі-
кування учасників від цієї зустрічі? З яким відчуттям батüки йдутü 
додому? Як подивитüся на вас ученü завтра?

12. Пам’ятайте про перспективи. Врешті-решт, діти зростаютü, 
їх витівки забуваютüся, а зіпсувати стосунки можна назавжди.

13. Íайãоëовніша порада: посміхайтеся частіше! Це завжди 
сприяє діаëоãу.
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Зразок оформлення подяки батькам

Дороãі панове __________________та_________________ !

Я хочу скористатися випадком особисто привітати Вас з успі-
хом Вашої дочки Ганни протяãом першоãо семестру в навчаëüному 
закëаді _______. 

Òримати середній баë на рівні 10,75 — це дуже веëике досяãнен-
ня, і ми розуміємо, що такі досяãнення можëиві ëише в резуëüтаті 
спіëüних зусиëü самоãо учня, батüків і викëадацüкоãо коëективу. 
Ми також розуміємо, що Ганна змоãëа досяãти цüоãо завдяки Ва-
шому заохоченню, допомозі та підтримці.

Ми знаємо, що Ви пишаєтеся досяãненнями Ганни не менше, 
ніж ми, і сподіваємося, що вона продовжуватиме вчитися так само 
успішно. 

Приймітü нашу найщирішу вдячністü за те, що Ви є справжнім  
ПАРÒÍЕРОМ У ÍАВЧАÍÍІ, і разом з нами сприяєте тому, щоб 
всі наші діти здобуваëи якісну освіту. 

З поваãою 

Директор навчаëüноãо закëаду   ________________ 

Кëасний керівник  ________________

 



ЛІТЕРАТУРА
1. Амонашвиëи Ш.А. Здравствуйте, дети! : пособ. дëя учитеëя / Ш.А. Амо-

нашвиëи. — М. : Просвещение, 1983. — 208 с.
2. Амоношвиëи Ш.А. «Как живёте, дети? : пособ. дëя учитеëя / Ш.А. Амо-

ношвиëи. — М. : Просвещение, 1986. — 176 с. 
3. Анакиева Í.П. Психоëоãический кëимат в коëëективе / Í.П. Анакие-

ва. — М. : Просвещение, 1989. — 234 с. 
4. Андрощук І.В. Íавчаëüна проãрама авторсüкоãо курсу «Орãанізація 

і методика виховної роботи» / І.В. Андрощук. — Хмеëüницüкий : ХÍУ, 
2008. — 100 с.

5. Андрощук І.В. Орãанізація і методика виховної роботи : метод. рек. 
до виконання практ. робіт дëя студ. напряму «Педаãоãічна освіта» / 
І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. — Хмеëüницüкий : ХÍУ, 2010. — 123 с.

6. Андрощук І.В. Формування естетичної куëüтури майбутніх викëада-
чів спеціаëüних дисципëін професійних навчаëüних закëадів швейно-
ãо профіëю : моноãрафія / І.В. Андрощук. — Хмеëüницüкий : ХÍУ, 
2009. — 227 с.

7. Анєнкова І.П. Педаãоãіка: модуëüний курс [Òекст] : навч. посібник / 
І.П. Анєнкова, М.А. Áайдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссо. — Л. : «Íовий 
Світ-2000», 2011. — 567 с.

8. Анцупов А.Я. Конфëиктоëоãия : учеб. дëя вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Ши-
пиëов. — М. : Юнити, 1999. — 551 с.

9. Áабанский Ю.К. Избранные педаãоãические труды / Ю.К. Áабанс-
кий. — М. : Педаãоãика, 1989. — 560 с.

10. Áабанский Ю.К. Компëексный подход к воспитанию шкоëüников / 
Ю.К. Áабанский. — М. : Педаãоãика, 1999. — 286 с.

11. Áандурка А.М. Психоëоãия управëения / А.М. Áандурка, С.П. Áочаро-
ва, Е.В. Земëянская. — Х. : Фортуна-пресс, 1998. — 464 с.

12. Áех І.Д. Виховання особистості : підручник / І.Д. Áех. — К. : Либідü, 
2008. — 848 с.

13.  Áех І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І.Д. Áех. — К. : Либідü, 2003.
 Кн. 1 : Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-техноëоãічні заса-

ди. — 280 с.
 Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-техноëоãічні заса-

ди. — 244 с. 
14. Áех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.- метод. посібник / 

І.Д. Áех. — К. : ІЗМÍ, 1998. — 245 с.



312  ЛІТЕРАТУРА

15. Áитинас Á.П. Введение в фиëософию воспитания / Á.П. Áитинас. — 
М. : Фонд духовноãо и нравственноãо воспитания, 1996. — 141 с.

16. Áоãданова О.С. Методика воспитатеëüной работы в начаëüных кëас-
сах : пособ. дëя учитеëя / О.С. Áоãданова, В.И. Петрова. — 2-е изд., 
испр. — М. : Просвещение, 1980. — 207 с. 

17. Áоднарук Ò.І. Методика орãанізації виховної роботи в професій-
но-технічному навчаëüному закëаді : метод. посібник / Ò.І. Áоднарук, 
Л.І. Шевчук. — Хмеëüницüкий : ХÍУ, 2007. — 234 с.

18. Áойко А.М. Оновëена парадиãма виховання: шëяхи реаëізації (під-
ãотовка вчитеëя до формування виховуючих відносин з учнями) : 
навч.-метод. посібник / А.М. Áойко. — К. : ІЗМÍ, 1996. — 232 с.

19. Áойко В.В. Социаëüно-психоëоãический кëимат коëëектива и ëич-
ностü / В.В. Áойко, А.Г. Коваëёв, В.Í. Панфёров. — М. : Мысëü, 
1983. — 207 с.

20. Áоëдирєв М.І. Кëасний керівник : метод. матеріаë / М.І. Áоëдирєв. — 
К., 1982. — 246 с.

21. Введение в психоëоãию / под ред. А. В. Петровскоãо. — М. : Академия, 
1996. — 496 с.

22. Виховна робота в закëадах освіти України // Збірник нормативних 
документів та методичних рекомендації. — К. : Академія педаãоãічних 
наук України, 1998.

23. Воëкова Í.П. Педаãоãика : учеб. пособие / Í.П. Воëкова. — 3-е изд., 
стереотип. — К. : Академвыдав, 2009. — 616 с.

24. Габора Л.І. Дозвіëëя як чинник профіëактики бездоãëядності непов-
ноëітніх// Òеоретико-методичні пробëеми виховання дітей та учнів-
сüкої моëоді: зб. наук. пр. — К., 2009. — Кн. 2. — С. 45-53.

25. Гаëузинский В.М. Индивидуаëüный подход в воспитании учащихся / 
В.М. Гаëузинский. — К. : Рад. шк., 1982. — 196 с.    

26. Гаëузинсüкий В. М. Педаãоãіка: теорія та історія / В. М. Гаëузинсüкий, 
М. Á. Євтух. — К. : Вища шк., 1995. — 237 с.

27. Гаëузяк В.М. Педаãоãіка : навч. посібник / В.М. Гаëузяк, М.І. Сметан-
сüкий, В.І. Шахов. — Вінниця : РВВ ВАÒ «Вінницüка обëасна друкар-
ня», 2001. — 200 с.

28. Гинецинский В.И. Основы теоретической педаãоãики / В.И. Гинецин-
ский. — СПб. : Университет, 1992. — 150 с.

29. Гнатюк В.М. Особëивості націонаëüноãо виховання шкоëярів / 
В.М. Гнатюк // Òрибуна. — 1997. — № 9–10. — С. 24.



ЛІТЕРАТУРА 313

30. Гнатюк В.М. Управëіння системою націонаëüноãо виховання учнів за-
ãаëüноосвітнüої шкоëи / В.М. Гнатюк. — К. : Оріяни, 1998. — 120 с.

31. Гнутеëü Я.Á. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і методика / 
Я.Á. Гнутеëü. — Ò. : Армія України, 1988. — 262 с.

32. Гончаренко С. Українсüкий педаãоãічний сëовник / С. Гончаренко. — 
К. : Либідü, 1997. — 376 с.

33. Гришина Í.В. Я и друãие: общение в трудовом коëëективе / Í.В. Гри-
шина. — Л. : Лениздат, 1990. — 174 с.

34. Гураëева Ò.С. Дівчинка-підëіток: пробëеми віку і профіëактика важкої 
виховуваності / Ò.С. Гураëева. — К. : 1997. — 136 с. 

35. Державна націонаëüна проãрама «Освіта» (Україна XXI ст.). — К. : 
Райдуãа, 1994. — 62 с.

36. Деякі аспекти мораëüноãо виховання : практ. матеріаë дëя кëасних 
кер., виховатеëів і вчитеëів / [авт.-укëад. В.К. Демиденко]. — К. : 
ІСДО, 1995. — 40 с. 

37. Довідник кëасноãо керівника : зб. документів / ред. коë.: П.М. Щер-
банü (ãоë.) [та ін.]. — К. : ІЗМÍ, 1996. — 240 с. 

38. Друкер П.Ф. Эффективный управëяючий / П.Ф. Друкер. — М. : СП 
«Áук Чембэр Интернэшнë», 2004. — 268 с.

39. Енцикëопедія освіти / Акад. пед. наук України ; ãоë. ред. В.Г. Кре-
менü. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

40. Занков Л.В. Избранные педаãоãические труды / Л.В. Занков. — М. : 
Педаãоãика, 1990. — 424 с.

41. Занюк С.С. Психоëоãія мотивації / С.С. Занюк. — К. : Либідü, 2002. — 
304 с. 

42. Зверева І.Д. Діаãностика мораëüної вихованості шкоëярів : метод. по-
сібник / І.Д. Зверева, Л.Г. Коваëü, П.Д. Фроëов. — К. : ІЗМÍ, 1995. — 
156 с. 

43. Иëüина Ò.А. Педаãоãика : курс ëекций : [учеб. пособ. дëя студ. пед. 
ин-тов] / Ò.А. Иëüина. — М. : Просвещение, 1984. — 495 с.

44. Капсüка А.Й. та ін. Актуаëüні пробëеми соціаëüно-педаãоãічної робо-
ти / А.Й. Капсüка, О.В. Áезпаëüко, Р.Х. Вайноëа, заã. ред. І. Звєрєвої 
та Г. Лактіонової. — К., 2001. — 129с.

45. Карпаëова Р.М. Работа кëассноãо руководитеëя с родитеëями / 
Р.М. Карпаëова. — М. : Пресса, 1980. — 190 с. 

46. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості / С.Г. Карпенчук. — К. : 
ІЗМÍ, 1998. — 216 с. 



314  ЛІТЕРАТУРА

47. Карпенчук С.Г. Òеорія і методика виховання : навч. посібник / 
С.Г. Карпенчук. — К. : Вища шк., 1997. — 368 с.

48. Коберник О.М. Òеорія і методика психоëоãо-педаãоãічноãо проектуван-
ня виховноãо процесу в шкоëі : навч.-метод. посібник / О.М. Кобер-
ник. — К. : Íаук. світ, 2001. — 182 с.

49. Кобзар Á.С. Кëасний керівник / Á.С. Кобзар. — К. : Ін-т пробëем ви-
ховання АПÍ України, 2001. — 257 с.

50. Кондратова Л.В. Методика подãотовки будущих учитеëей к педаãоãиче-
скому взаимодействию с учащимися. — М. : Прометей, 1990. — 160 с.

51. Концепція естетичноãо виховання учнівсüкої моëоді в умовах відро-
дження українсüкої націонаëüної куëüтури // Інформ. зб. Мін. освіти 
України. — 1992. — № 5. — С. 2–9.

52. Концепція націонаëüноãо художнüоãо виховання дітей, учнівсüкої та 
студентсüкої моëоді в умовах відродження українсüкої націонаëüної 
куëüтури // Освіта. — 1995. — 6 верес. (№ 5). — С. 3–6.

53. Концепція позакëасної виховної роботи в заãаëüноосвітній шкоëі. — 
К. : Освіта, 1991.

54. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових кëасах : 
навч.-метод. посібник / С.М. Корнієнко. — Ò. : Підручники і посібни-
ки, 1997. — 80 с. 

55. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитатеëüноãо процесса / 
В.М. Коротов. — М. : Образование, 1983. — 246 с.

56. Кочанова Í.В. Орãанізація виховної роботи / Í.В. Кочанова. — Х. : 
Ранок, 2008. — 256 с.

57. Кравченко Ò.В. Соціаëüний розвиток дітей старшоãо шкіëüноãо віку 
в сім’ї / Ò.В. Кравченко. — К. : Фенікс, 2005. — 175 с.

58. Красовицüкий М. Сучасний підхід до управëіння виховним процесом 
у шкоëі / М. Красовицüкий // Рідна шкоëа. — 1996. — № 3. — С. 7–12.

59. Красовицüкий М.Ю. Íа вëасні очі. Пробëеми мораëüноãо виховання 
учнів у теорії і практиці вітчизняної та американсüкої педаãоãіки / 
М.Ю. Красовицüкий. — К. : Пед. думка, 1998. — 160 с.

60. Красовский Ю.Д. Орãанизационное поведение : учеб. пособ. дëя ву-
зов / Ю.Д. Красовский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮÍИ-
ÒИ-ДАÍА, 2003. — 511 с.

61. Кузü В.Г. Основи націонаëüноãо виховання / В.Г. Кузü, Ю.Д. Руденко, 
З.О. Серãійчук. — Уманü : УДПУ, 1993. — 256 с.

62. Кузüмінсüкий А.І. Педаãоãіка : підручник / А.І. Кузüмінсüкий, 
В.Л. Омеëяненко. — К. : Знання-Прес, 2003. — 418 с. 



ЛІТЕРАТУРА 315

63. Кукушин В.С. Òеория и методика воспитания / В.С. Кукушин. — Ро-
стов н/Д : Феникс, 2006. — 508 с.

64. Леонтüев А.Í. Деятеëüностü. Сознание. Личностü / под ред. Д.А. Ле-
онтüева. –М. : Смысë ; Академия, 2004. — 346 с.

65. Леонтüев А.Í. Пробëемы развития психики / А.Í. Леонтüев. — М. : 
Изд-во МГУ, 1981. — 584 с.

66. Литовченко О.В. Соціаëüна адаптація дітей в умовах позашкіëüно-
ãо закëаду як соціаëüно-педаãоãічна пробëема// Мораëüно-духовний 
розвиток особистості в сучасних умовах: Зб. наук. пр. — К., 2000. — 
Кн.1. — С. 86-93.

67. Лиханов А. Драматическая педаãоãика: очерки конфëиктных ситуацій / 
А. Лиханов. — М. : Педаãоãика, 1986. — С. 26.

68. Лозова В.I. Òеоретичнi основи виховання i навчання : навч. посiбник 
[дëя студ. пед. навч. закë.] / В.I. Лозова, Г.В. Òроцко. — Х. : Òаëант, 
1997. — 338 с.

69. Лютий В.П. Òеоретичні підходи до пробëеми попередження проти-
правної поведінки у підëітковому віці// Òеоретико-методичні пробëе-
ми виховання дітей та учнівсüкої моëоді: зб. наук. пр. — К., 2009. — 
Кн. 2. — С. 13-22.

70. Макаренко А.C. Методика виховної роботи / А.C. Макаренко. — К. : 
Рад. шк., 1990. — 336 с.

71. Макаренко А.С. Педаãоãические сочинения : у 8 т. Ò. 1 / А.С. Мака-
ренко ; сост.: Л.Ю. Гордин, А.А. Фроëов. — М. : Педаãоãика, 1983. — 
368 с.

72. Макаренко А.С. Педаãоãические сочинения : у 8 т. Ò. 3 / А.С. Мака-
ренко ; сост.: Л.Ю. Гордин, А.А. Фроëов. — М. : Педаãоãика, 1984. — 
512 с.

73. Макаренко А.С. Педаãоãические сочинения : у 8 т. Ò. 4 / А.С. Ма-
каренко ; сост.: М.Д. Виноãрадова, А.А. Фроëов. — М. : Педаãоãика, 
1984. — 400 с.

74. Макаренко А.С. Прапори на баштах / А.С. Макаренко ; пер. з рос. 
О.І. Áандури. — К. : Моëодü, 1988. — 384 с.

75. Мартинюк І.В. Íаціонаëüне виховання : метод. посібник / І.В. Марти-
нюк. — К. : ІСДО, 1995. — 368 с.

76. Масëоу А. Íовые рубежи чеëовеческой природы / А. Масëоу. — М. : 
Смысë, 1999. — 425 с. 

77. Методика воспитатеëüной работы : учеб. пособ. дëя пед. институтов / 
[Ю.П. Азаров и др.] ; под ред. Л.И. Рувинскоãо. — М. : Просвещение, 
1989. — 335 с.



316  ЛІТЕРАТУРА

78. Методичні рекомендації щодо орãанізації та проведення виховної 
роботи в професійно-технічному навчаëüному закëаді // Інформ. зб. 
МОÍ України. — К. : МОÍ України, 2001. — С. 12–17.

79. Міщик Л.Г. Соціаëüна педаãоãіка : навч. посібник / Л.Г. Міщик. — К. : 
ІЗМÍ, 1997. — 140 с. 

80. Мойсеюк Í.Є. Педаãоãіка : навч. посібник / Í.Є. Мойсеюк. — 5-те 
вид., доп. і перероб. — К. : Вища шк., 2007. — 656 с.

81. Моëодü в Україні. Досëідження моëодіжноãо сектора: пробëеми та 
перспективи/ За ред. О.І. Локшиної. — К.: студія «uStudio Design», 
2008. — 169 с. — С. 136–150.

82. Íемов Р.С. Путü к коëëективу : кн. дëя учитеëя / Р.С. Íемов, А.Г. Кир-
пичник. — М. : Педаãоãика, 1988. — 144 с.

83. Оëійник І.В. Щоденник кëасноãо керівника / І.В. Оëійник. — Ò. : 
Íав чаëüна книãа — Áоãдан, 2007. — 50 с.

84. Омеëüяненко В.Л. Òеорія і методика виховання : навч. посібник / 
В.Л. Омеëüяненко, А.І. Кузüмінсüкий. — К. : Знання, 2008. — 415 с.

85. Оржеховсüка В.М. Кëасний керівник у сучасній шкоëі / В.М. Орже-
ховсüка, О.І. Пиëипенко, С.Л. Кириëенко, Ò.Є. Коëесіна, В.І. Òере-
щенко. — К. : ВШОЛ, 1996. — 152 с.

86. Оржеховсüка В.М. Посібник з самовиховання / В.М. Оржеховсüка, 
Ò.Л. Хіëüко, С.Л. Кириëенко. — К. : ВШОЛ, 1996. — 192 с.

87. Оржеховсüка В.М. Духовністü і здоров’я : навч.-метод. посібник / 
В.М. Оржеховсüка. — К. : ПП «Медіана», 2004. — 168 с.

88. Оржеховсüка В.М. Превентивна педаãоãіка : навч. посібник / В.М. Ор-
жеховсüка, О.І. Пиëипенко. — О. : 2006. — 284 с.

89. Орієнтовний зміст виховання в націонаëüній шкоëі : метод. рекомен-
дації / [за заã. ред. Е.І. Коваëенко]. — К. : ІЗМÍ, 1996. — 136 с.

90. Охрімчук Р.М. Як працювати з аãресивною дитиною : навч.-метод. 
посібник / Р.М. Охрімчук. — К. : ДЦССМ, 2004. — 64 с.

91. Панчук К.М., Хмеëüницüкий М. Дозвіëëєва діяëüністü моëоді як нау-
кова пробëема // Òеоретико-методичні пробëеми виховання дітей та 
учнівсüкої моëоді: зб. наук. пр. — К., 2009. — Вип. 13. — С. 526-533.

92. Пащенко С.Ю. Соціаëізація учнівсüкої моëоді засобами освітнüо-доз-
віëëєвої діяëüності //Соціаëізація особистості: зб. наук. працü. — К.: 
ÍПУ, 2000. Вип.1. — С. 41–47.

93. Педаãоãика : учеб. пособие [дëя студ. пед. вузов и пед. коëëеджей] / 
под ред. П.И. Пидкасистоãо. — М. : Пед. об-во России, 1998. — 640 с.



ЛІТЕРАТУРА 317

94. Педаãоãіка вищої шкоëи : навч. посібник / З.Í. Курëянд [та ін.] ; за 
ред. З.Í. Курëянд. — 2-ãе вид. перероб. і доп. — К. : Знання, 2005. — 
399 c.

95. Педаãоãічна книãа майстра виробничоãо навчання : навч.-метод. по-
сібник / Í.Г. Íичкаëо, В.О. Зайчук, Í.М. Розенберã та ін. ; за ред. 
Í.Г. Íичкаëо. — К. : Вища шкоëа, 1992. — 333 с.

96. Пезешкиан Í. Есëи ты хочешü иметü то, что никоãда не имеë, тоãда 
сдеëай то, чеãо никоãда не деëаë / Í. Пезешкиан. — М. : Ин-т пози-
тивной психотерапии, 2005. — 128 с. 

97. Пижик Г.Г. Діаãностика рівня вихованості учнів / Г.Г. Пижик // Ви-
ховна робота в шкоëі. — № 9. — 2007. — С. 20–23. 

98. Подëасый И.П. Педаãоãика : учебник [дëя студ. высш. пед. учеб. заве-
дений] / И.П. Подëасый. — М. : Просвещение : Вëадос, 1996. — 432 с.

99. Практикум з педаãоãіки : навч. посібник / за заã. ред. О.А. Дубасенюк 
та А.В. Іванченка. — К. : ІСДО, 1990. — 431 с. 

100. Практикум по педаãоãике / под ред. З.И. Васиëüевой. — М. : Просве-
щение, 1988. — 125 с. 

101. Практична педаãоãіка виховання : посіб. з теорії та методики вихо-
вання / за ред. М.Ю. Красовицüкоãо ; упоряд.: Г.І. Іванюк. — К. ; 
Івано-Франківсüк : Пëай, 2000. — 218 с.

102. Психоëоãия : сëоварü / под общ. ред. А.В. Петровскоãо, М.Г. Яро-
шевскоãо. — М. : Поëитиздат, 1990. — 494 с. 

103. Психоëоãия одаренности детей и подростков : учеб. пособ. дëя студ. 
высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. Í.С. Лейтеса. — изд. 2-е, 
перераб., доп. — М. : ACADEMA, 2000. — 332 с.

104. Семиченко В.А. Психоëоãія особистості / В.А. Семиченко. — К. : 
Ешке О.М., 2001. — 427 с.

105. Сëюсаренко Í.В. Орãанізаційно-педаãоãічні основи соціаëізації під-
ëітків у моëодіжних орãанізаціях: Íавч. посіб./ Í.В. Сëюсаренко, 
О.Є. Панаãушина. — Херсон: Айëант, 2006. — 145 с.

106. Сорока Г.І. Пëанування та анаëіз виховної роботи шкоëи / Г.І. Соро-
ка. — Х. : Основа, 2003. — 64 с. 

107. Стеëüмахович М.Г. Òеорія і практика українсüкоãо націонаëüноãо ви-
ховання / М.Г. Стеëüмахович. — Івано-Франківсüк : І-ФПУ, 1996. — 
356 с.

108. Стеëüмахович М.Г. Українсüка народна педаãоãіка / М.Г. Стеëüмахо-
вич. — К. : ІЗМÍ, 1997. — 232 с. 

109. Степанов О.М. Основи психоëоãії і педаãоãіки : посібник / О.М. Сте-
панов, М.М. Фіцуëа. — К. : Академвидав, 2003. — 504 с.



318  ЛІТЕРАТУРА

110. Ступарик Á.М. Íаціонаëüна шкоëа: витоки, становëення / Á.М. Сту-
парик. — К. : ІЗМÍ, 1998. — 336 с.

111. Суходоëüсüка Л.В. Методика виховної роботи : навч. посіб. дëя студ. 
вищ. пед. навч. закëадів / Л.В. Суходоëüсüка, М.М. Фіцуëа. — Ò. : 
Армія України, 1998. — 134 с.

112. Суходоëüсüка Л.В. Методика виховної роботи : навч. посіб. дëя студ. 
вищ. пед. навч. закëадів / Л.В. Суходоëüсüка, М.М. Фіцуëа. — Ò. : 
ÒДПУ, 1998. — 134 с.

113. Сухомëинсüкий В.О. Павëисüка середня шкоëа : вибрані твори у 5 т. 
Ò. 4 / В.О. Сухомëинсüкий. — К. : Рад. шк., 1976. — 640 с.

114. Сухомëинсüкий В.О. Духовний світ шкоëяра : вибрані твори у 5 т.  
Ò. 1 / В.О. Сухомëинсüкий. — К. : Рад. шк., 1976. — 654 с. 

115. Сухомëинсüкий В.О. Íародження ãромадянина : вибрані твори у 5 т. 
Ò. 3 / В.О. Сухомëинсüкий. — К. : Рад. шк., 1977. — 670 с.

116. Сучасні педаãоãічні техноëоãії : навч.-метод. посібник / [авт.-укëад. 
Е.І. Федорчук]. — Кам’янецü-Подіëüсüкий : Абетка, 2006. — 212 с.

117. Òаëанчук М.М. Воспитатеëüная деятеëüностü мастера производствен-
ноãо обучения СПÒУ / М.М. Òаëанчук. — М. : Педаãоãика, 1987. — 
262 с.

118. Òарасова Ò. Педаãоãічні техноëоãії в роботі кëасноãо керівника / 
Ò. Òарасова, В. Кириченко. — Ò. : Òерно-ãраф, 2006. — 224 с.

119. Òерëецüка Л. Òехноëоãія самоанаëізу / Л. Òерëецüка. — К. : Гëавник, 
2005. — 96 с. 

120. Òитаренко Ò.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами бу-
денності / Ò.М. Òитаренко. — К. : Либідü, 2003. — 376 с.

121. Òрухін І.О. Основи шкіëüноãо виховання : навч. посібник / І.О. Òру-
хін, О.Ò. Шпак. — К. : Центр навч. ë-ри, 2004. — 368 с.

122. Уткин Э.А. Конфëиктоëоãия: теория и практика / Э.А. Уткин. — М. : 
ЭКМОС, 2000. — 272 с.

123. Ученическое самоуправëение в шкоëе: сеãодня и завтра : кн. дëя учи-
теëя / Л. Гордин. — М. : Сов. шк., 1989. — 334 с.

124. Ушинсüкий К.Д. Вибрані педаãоãічні твори : у 2 т. — К. : Рад. шк., 
1983. — Ò. 1. — 1983. — 489 с.

125. Фіцуëа М.М. Педаãоãіка : навч. посіб. дëя студ. вищ. пед. закë. освіти / 
М.М. Фіцуëа. — К. : Академія, 2002. — 528 с.

126. Фіцуëа М.М. Методика попередження і подоëання педаãоãічної занедба-
ності учнів заãаëüноосвітніх шкіë / М.М. Фіцуëа. — Ужãород – Ò. : ÒДПУ 
ім. В. Гнатюка, 2002. — 228 с.



ЛІТЕРАТУРА 319

127. Хромова О.Л. Виховуємо батüків : метод. рек. дëя роботи з батüками 
учнів / О.Л. Хромова, Ò.В. Кравченко // Шкіëüний світ. — 2002. — 
№ 7. — С. 3–29.

128. Чорна К.І. Виховання ãромадянина, патріота, ãуманіста : навч.-метод. 
посібник / К.І. Чорна. — К. : ÒОВ «ХІК», 2004. — 96 с.

129. Шкоëа розвитку і самовдосконаëення : практ. матеріаë з досвіду ро-
боти дëя кер. шкіë, кëасних кер., виховатеëів / [авт.-укëад. С.О. Сви-
риденко, О.Л. Áененсон]. — К. : ІЗМÍ, 1997. — 48 с. 

130. Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. — М. : 
Шк. пресса, 1995 — 800 с.

131. Щербанü П. М. Прикëадна педаãоãіка : навч.-метод. посібник / 
П.М. Щербанü. — К. : Вища шк., 2002. — 215 с.

132. Щуркова Í.Е. Диаãностика воспитанности : пед. методика / Í.Е. Щур-
кова. — М. : Высш. шкоëа, 1992. — 246 с.

133. Яãупов В.В. Педаãоãіка : навч. посібник / В.В. Яãупов. — К. : Либідü, 
2003. — 560 с.



ЗМІСТ

Передмова ........................................................................................... 4

Розділ 1.  Науково-педагогічні засади організації та методики  
виховної роботи в системі освіти ........................................ 7

1.1.  Виховання як скëадова навчаëüно-виховноãо процесу  
в системі освіти ........................................................................... 8

1.2. Зміст виховної роботи у навчаëüному закëаді ......................... 32
1.3. Форми виховної роботи, їх характеристика .............................. 52
1.4. Методи виховної роботи ............................................................. 70
1.5. Пëанування виховної діяëüності у навчаëüному закëаді ........ 102
1.6.  Проектування виховноãо процесу ............................................. 112
Розділ 2.  Основні питання методики виховної роботи ...................... 121
2.1. Позанавчаëüна виховна робота у системі освіти ...................... 122
2.2. Кëасний керівник у системі освіти ........................................... 138
2.3. Методика орãанізації кëасноãо коëективу ................................ 146
2.4. Самовиховання учнів, йоãо орãанізація .................................... 162
2.5. Особëивості виховної роботи з різними ãрупами учнів .......... 174
2.6. Взаємодія навчаëüноãо закëаду і сім’ї ....................................... 192
Глосарій ............................................................................................... 215
Додатки ................................................................................................ 235
Додаток 1. Педаãоãічна майстерня ............................................... 236
Додаток 2. Методики вивчення особистості учнів ......................... 244
Додаток 3. Схеми та проãрами написання характеристик  
                на учня та учнівсüкий коëектив .................................... 256

Додаток 4. Зразки пëанів виховної роботи ..................................... 263
Додаток 5. Проãрами та схеми спостереження та анаëізу  
                виховноãо заходу ............................................................. 269

Додаток 6. Зразки  позаурочних виховних проектів ....................... 274
Додаток 7. Методичні матеріаëи дëя виявëення  
                підãотовëеності педаãоãа до виховної роботи ............. 284

Додаток 8. Методичні матеріаëи на допомоãу кëасному  
                керівнику у роботі з учнями ......................................... 288

Додаток 9. Методичні матеріаëи на допомоãу кëасному  
                керівнику у роботі з батüками ....................................... 300

Література ............................................................................................ 311


