
Опис окремої одиниці освітньої програми 
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ  

Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: п’ятий 
Обсяг дисципліни:  Загальна кількість годин – 90 (у кредитах ЄКТС - 3), аудиторні години: 

лекції – 32 год., практичні – 16 год., самостійна робота — 42 год.) 
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент  Садова Ірини Ігорівна 
Результати навчання:  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: сутність процесу виховання та зміст виховання у сучасній школі; методи діагностики 

рівня вихованості; принципи, форми та методи організації процесу виховання; основи 

фізичного, розумового, соціального, духовного розвитку особистості та основних напрямів 

виховання; методи взаємодії школи з сім’єю; 
уміти: проводити навчально-виховну роботу на засадах нових підходів до теорії і технології 

системи національного виховання; забезпечувати фізичний, психічний, соціальний і духовний 

розвиток школярів; організовувати та стимулювати ефективну поведінку, спілкування, 

діяльність школярів; аналізувати виховні ситуації, вивчати й згуртовувати учнівський 

колектив; творчо використовувати досягнення педагогічної науки та передовий досвід. 
Спосіб навчання:  аудиторне навчання 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальні основи педагогіки, історія 

педагогіки, дидактика 
Зміст навчальної дисципліни:  Теорія виховання як наука і навчальна дисципліна. Виховні 

функції учителя початкових класів. Процес виховання, його специфіка. Структура виховного 

процесу. Принципи і закономірності виховання. Зміст процесу виховання. Напрями 

виховання. Цінності сучасного українського виховання. Методи виховання та їх структура. 

Формування основ наукового і національного світогляду. Виховання особистості в колективі. 

Самоврядування учнів, дитячі громадські організації та самодіяльні об’єднання. Інститути та 

чинники виховання. Позакласне та позашкільне виховання. Спільна робота школи, сім’ї і 

громадськості у вихованні учнів.  
Рекомендована література: 

1. Вишневський О. та ін. Теоретичні основи педагогіки: курс лекцій: підручник для 

студентів. – Дрогобич: Відродження: Коло, 2001. – 424 с. 
2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів/ С.Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 2005. – 
343 с. 

3. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с.  
4. Луцик Д.В. Педагогіка: Теорія національного виховання/Д.В.Луцик. – Дрогобич, 2013. 

– 159 с. 
5. Теорія виховання. Навчально-методичні матеріали до семінарських занять та 

самостійної роботи студентів / Уклад.: Д. Луцик, І. Садова. – Дрогобич : Редакційно-
видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана 

Франка, 2010. – 101 с. 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  

- поточний контроль: виконання контрольної роботи та індивідуальних завдань.  
- підсумковий контроль екзамен у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 
Кафедра: педагогіки те методики початкової освіти. 
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