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1. Мета вивчення навчальної дисципліни
Програма вивчення навчальної дисципліни «Моделі і технології
виховання в європейських країнах» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки.
Метою викладання навчальної дисципліни «Моделі і технології
виховання в європейських країнах» є: формування в майбутніх фахівців у
сфері виховної роботи та методики виховної роботи сучасного
комплексного методологічного, творчого мислення викладання фахових
дисциплін у вищій школі; посилення світоглядної та теоретичної
підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки;
формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для
вирішення завдання педагогічної підготовки магістрів до професійної
діяльності; ознайомлення з основними напрямами розвитку сучасної
педагогічної думки у сфері виховання європейських країн.
Завданнями навчальної дисципліни «Моделі і технології виховання
в європейських країнах» є: вивчення провідних концепцій та моделей
виховання; освоєння системи знань про педагогічні методи, технології
виховання й педагогічну майстерність; знайомство з основами виховної
роботи в закладах освіти європейських країн, засобами взаємодії та
управління виховним процесом.
Засвоєння програмного матеріалу дисципліни «Моделі і технології
виховання в європейських країнах» забезпечує оволодіння загальними та
фаховими компетенціями відповідно до освітньо-професійної програми
«Методика виховної роботи»: ЗК 1 – здатність навчатися протягом усього
життя в контексті неперервної фахової підготовки і соціального життя,
вдосконалювати
й
розвивати
власний
інтелектуальний
та
загальнокультурний рівень; ЗК 2 – здатність грамотно використовувати
державну мову у процесі професійної діяльності, чітко та аргументовано
висловлювати свої думки, міркування, почуття; використовувати одну з
іноземних мов для одержання та оцінювання інформації в галузі
професійної діяльності; ЗК 3 – здатність критично осмислювати основні
світоглядні теорії і принципи у навчанні та професійній діяльності; ЗК 4 –
здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії,
сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів
етики
вихователя,
вчителя;
здатність
до
саморефлексії
та
самовдосконалення; ЗК 6 – здатність здійснювати аналіз, синтез,
оцінювання ситуації та/або завдання з метою виявлення шляхів їх
розв’язання та прийняття рішення; ЗК 8 – здатність до продуктивного
міжособистісного спілкування на основі принципів гуманізації й довіри; до
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ефективної співпраці у команді, до толерантного сприймання
різноманітних думок, ідей; мультикультурність; ЗК 9 – здатність
формувати ціннісні орієнтації молоді, здійснювати педагогічний супровід
процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки
суб’єктів навчання до свідомого вибору життєвого шляху, до професійного
самовизначення; ЗК 10 – здатність керуватися базою правових норм і
законів, нормативно правових актів, санітарно-гігієнічних правил,
правилами і рекомендаціями зі здоров’язбереження дітей і учнівської
молоді; ФК 1 – здатність використовувати та вдосконалювати власну
систему знань та вмінь з теорії та методики виховної роботи на основі
володіння
професійними
знаннями
(психолого-педагогічними,
методичними,
спеціальними,
управлінськими,
інформаційнотехнологічними); ФК 2 – здатність розрізняти, критично осмислювати й
використовувати традиційні та спеціальні підходи до виховання, сучасні
методи й технології організації і здійснення виховної роботи в різних типах
освітніх закладів; ФК 3 – здатність планувати та організовувати процес
виховання, обирати та застосовувати відповідне методичне і дидактичне
забезпечення; ФК 4 – здатність і готовність до створення методичного
забезпечення виховного процесу в різних типах освітніх закладів,
позашкільних закладів та закладів пенітенціарної системи; ФК 5 –
здатність здійснювати об’єктивну діагностику рівня вихованості, контроль
й оцінювання результатів виховної діяльності суб’єктів виховання; ФК 6 –
здатність і готовність застосувати сучасні методи, технології, прийоми,
засоби виховання у виховній роботі, спираючись на знання з психологопедагогічних дисциплін, конкретних методик; ФК 8 – здатність і
готовність проектувати та застосовувати сучасні педагогічні технології за
для забезпечення оптимальних виховних умов формування особистості
дітей та учнівської молоді, аналізувати та оцінювати різноманітні
психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі наслідки
їх застосування; ФК 10 – здатність і готовність до розвитку позитивної
мотивації у процесі самовиховання дітей, учнів, вихованців; ФК 11 –
здатність до розуміння емоційного стану і мотивів поведінки дітей, учнів,
вихованців; ФК 12 – здатність і готовність до відкритого спілкування і
співпраці з дітьми, учнями, вихованцями, батьками, представниками
дитячих і громадських організацій, місцевого самоврядування та інших
установ виховного значення в процесі здійснення виховної роботи; ФК 13
– здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні
технології, опрацьовувати різні види інформації; ФК 14 – здатність до
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інноваційної діяльності, формування позитивного професійного досвіду,
до педагогічного пошуку.
2. Результати навчання за дисципліною
Результати навчання за дисципліною «Моделі і технології виховання в
європейських країнах» передбачають такі освітні і професійні
компетентності, що включають здатність до: набуття знань щодо
становлення й розвитку системи виховання в європейських країнах;
вивчення, узагальнення та впровадження в практичну роботу передового
досвіду виховної роботи європейських країн; аналізу та творчого
переосмислення провідних авторських моделей та педагогічних систем у
сфері виховання; використання в педагогічному процесі сучасних методів та
прийомів навчання й виховання; вироблення у студентів професійних
орієнтирів щодо майбутньої виховної діяльності; здатність брати участь у
професійних дискусіях та інтерактивних обговореннях, логічно
аргументуючи власну точку зору; здатність використовувати інноваційні
технології в практичній діяльності; володіння практичними способами
пошуку наукової та професійної інформації з використанням сучасних
комп’ютерних засобів, мережевих технологій, баз даних і знань; володіння
дослідницькими навичками щодо вивчення актуальних проблем розвитку
виховних систем у сучасному світі; здатність розуміти високу соціальну
значущість професії, відповідально і якісно виконувати професійні завдання,
дотримуючись принципів професійної етики.

ПРН 1
ПРН 4
Знання

ПРН 5
ПРН 9

ПРН 1 – володіти знаннями про
законодавчу базу щодо завдань, цілей,
принципів,
засад
функціонування
виховання підростаючого покоління в
Україні;
ПРН 4 – знати сучасні концепції,
завдання, зміст, методи, організаційні
форми і засоби процесу виховання;
особливості
та
інструментарій
психолого-педагогічного
супроводу
освітнього процесу;
ПРН 5 – знати традиційні та інноваційні
технології організації і проведення
методичної роботи в закладах освіти
ПРН 9 – знати про сучасні тенденції,
закономірності розвитку технологій,
методик процесу виховання; сучасні
наукові, методологічні та педагогічні
засади, на яких побудовані методики
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підготовки
роботи

Уміння

ПРН 10
ПРН 11
ПРН 12
ПРН 16

та

здійснення

виховної

ПРН 10 – готовність до систематичного
підвищення
своєї
професійнопедагогічної майстерності; володіння
знаннями про способи професійного
самовдосконалення; усвідомлення рівня
власної діяльності, своїх здібностей,
вміння бачити причини недоліків у своїй
роботі;
володіння
навичками
самовдосконалення,
вміння
використовувати механізм самооцінки
власних досягнень у дослідницькій
діяльності;
ПРН 11 – уміння працювати в
багатокультурних
контекстах
з
урахуванням
основних
принципів
формування систем освіти в провідних
країнах Європи та світу; формувати
незалежне судження про пов’язані між
собою проблеми освіти сьогодення;
аналізувати зовнішній та внутрішній
контексти стану та стратегій розвитку
освіти;
ПРН 12 – уміння аналізувати стан і
фактори впливу на розвиток теорії і
практики виховання; диференціювати
зміст роботи відповідно до різних об’єктсуб’єктів виховної роботи та конкретної
ситуації;
ПРН 16 – уміння використовувати
теоретичні
знання
у
вирішенні
професійних завдань; орієнтуватись у
системі інформації про різні групи
населення, які потребують підтримки та
допомоги;
аналізувати
ситуацію
вихованця, визначати його потреби та
рекомендувати
можливі
способи
перевиховання; розробляти програми
перевиховання
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Комунікація:

ПРН 18

ПРН 18 – вдало вирішувати різноманітні
конфліктні ситуації як у професійній
діяльності, так і в особистому житті;
аналізувати та об’єктивно оцінювати
власну
поведінку
й
особливості
спілкування

3. Програма навчальної дисципліни
РОЗДІЛ І. Моделі і технології виховання в європейських країнах.
Тема 1. Сутність процесу виховання. Виховання як педагогічна
категорія. Специфіка, структура та рушійні сили процесу виховання. Мета і
завдання виховання. Закономірності і принципи виховання. Основні напрями
виховання. Система виховних цінностей у сучасному шкільництві.
Тема 2. Структурний підхід до поняття педагогічної технології. Моделі
виховання. Технологічний підхід в освіті: історія виникнення та
концептуальні положення. Еволюція поняття «педагогічна технологія».
Ієрархія і взаємозв’язок понять «технологія» в педагогіці. Типологія
педагогічних технологій. Сутність поняття «Технології виховання». Сутність
моделей виховання та особливості їх створення.
Тема 3. Технології вільного виховання. Історія виникнення та
концептуальні положення технології вільного виховання. Досвід виховної
роботи зарубіжних шкіл, що базуються на концепціях вільного виховання.
Досвід роботи «вільних шкіл». Досвід роботи «нових шкіл».
Тема 4. Особистісно-орієнтовані моделі виховання. Особливості
розвитку педагогічних концепцій, що лежать в основі особистісноорієнтованих моделей виховання. Модель саморозвитку особистості
М. Монтессорі. «Педагогіка серця» Януша Корчака як гуманістична модель
виховання особистості.
Тема 5. Моделі виховання, засновані на філософських ученнях.
Розвиток філософських течій у ХІХ – ХХ ст. Філософський вимір процесу
виховання. Вальдорфська педагогічна модель. Виховна модель «Справедлива
спільнота» Л. Кольберга. Виховна модель П. Наторпа.
Тема 6. Моделі трудового виховання. Сутність трудового виховання.
Розвиток зарубіжних концепцій трудового виховання в кінці ХІХ – ХХ
століттях. Педагогічна модель вільної праці С. Френе. Прагматична модель
виховання «Школа професій» Дж. Дьюї. Трудова модель виховання Г.
Кершенштейнера.
Тема 7. Моделі розвитку обдарованості. Моделі розвитку
обдарованості Дж. Рензуллі, А. Танненбаума, Ф. Ганьє, К. Хеллера,
Дж. Фельдхьюзена.
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