Опис окремої одиниці освітньої програми
(навчальної дисципліни)
2.27. Теорія і методика виховної роботи у ПТНЗ
Тип дисципліни:
вибіркова
Семестр:
п’ятий
Обсяг дисципліни
Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні
роботи – 16.
Лектор:
кандидат педагогічних наук, доцент Пагута М.В.
Результати навчання:
– знати мету, завдання та зміст виховної роботи у закладах професійно-технічної освіти;
– знати принципи організації виховної роботи у ПТНЗ та вміти їх реалізовувати на практиці;
– знати особливості здійснення виховного впливу на учнів ПТНЗ в позакласній та позаурочній
роботі та вміти її здійснювати на практиці;
– знати особливості організації та здійснення виховної роботи з учнями яких відносять до
категорії «важких»;
– знати та вміти застосовувати на практиці правила виховної взаємодії викладача
спецтехнології та майстра виробничого навчання з родинами учнів;
– здійснювати планування виховної роботи і вносити до нього обґрунтовані зміни;
– розробляти сценарій масового виховного заходу та атрибутику до нього;
– організовувати різноманітні форми виховної роботи;
– здійснювати аналіз виховного заходу та навчально-виховної роботи в цілому.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
– професійна педагогіка;
– психологія;
– педагогіка;
Зміст навчальної дисципліни:
Сутність і зміст виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах; форми виховної
роботи та їх класифікація; планування виховної роботи; моральне виховання учнів; формування
культури поведінки учнів; формування відповідального ставлення до навчання; використання
народних традицій у виховній роботі; організація громадянського виховання; екологічне
виховання учнів; формування емоційної культури учнів у виховній роботі; виховна робота
щодо підготовки учнів до сімейного життя; методика організації виховної години; організація
та проведення виховних заходів; організація виховної роботи з учнями, яких відносять до
категорії «важких»; взаємодія професійно-технічного навчального закладу із родинами учнів;
самоврядування в учнівському колективі професійно-технічного навчального закладу.
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Форми та методи навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль: захист практичних робіт, співбесіда.
– підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
технологічної та професійної освіти.

