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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 3 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 90 

1 

Семестр 

2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

8 

Самостійна робота 

74 

Індивідуальне завдання 

науково-дослідне 

Вид контролю – залік 
 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Організація виховної роботи в закладах 

вищої освіти» є ознайомлення студентів з сучасними підходами, 

принципами, формами, методами, технологіями і засобами організації 

виховної роботи в закладах вищої освіти; професійна підготовка майбутніх 

викладачів до організації виховної роботи в закладах вищої освіти. 

Завданням навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти ряду компетентностей зазначених нижче: 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація виховної 

роботи в закладах вищої освіти» здобувачі вищої освіти повинні має 

оволодіти такими результатами навчання: 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, 

об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, 

педагогічних наук.  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти організації 

виховної роботи закладів вищої освіти 

Тема 1. Роль виховання у розвитку людини та формуванні її 

особистості 

Сутність процесу виховання. Виховання як основна категорія галузі 

педагогічних знань. Мета і завдання національного виховання. 

Закономірності і принципи виховання студентської молоді. Напрями 

виховання студентів у ЗВО.  

Тема 2. Основні методи форми і технології, виховання у закладах вищої 

освіти 

Поняття «метод виховання». Класифікація методів виховання. Методи 

формування свідомості особистості. Методи організації діяльності, 

спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки. Методи 

стимулювання діяльності й поведінки. Методи контролю, самоконтролю, 

самооцінки діяльності та поведінки. Вибір методів виховання. Організаційні 

форми виховання. Масові форми виховної роботи. Групові форми виховної 

роботи. Індивідуальні форми виховної роботи. Технології виховання.  

Змістовий модуль 2 Суб’єкти виховного процесу у ЗВО 

Тема 3. Студент як суб’єкт виховного процесу  

Загальні психологічні закономірності функціонування й розвитку 

особистості студента. Типологія сучасного студентства. Студентське 

самоврядування як фактор удосконалення виховного процесу. Принципи та 

функції студентського самоврядування. Формування колективу та його вплив 

на особистість студента. 

Тема 4. Куратор як суб’єкт виховного процесу 

Особливості діяльності куратора академічної групи. Планування 

роботи куратора академічної групи. Педагогічна діагностика в роботі 
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куратора академічної групи. Педагогічний супровід адаптаційного періоду 

першокурсника. Професійний імідж куратора академічної групи. 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ НАЗВА МОДУЛЯ/ТЕМИ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
ЛК ПР СРС УСЬОГО 

1 2 3 4 5 6 

1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ 

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4 4 27 35 

1.1 Тема 1. Роль виховання у розвитку 

людини та формуванні її особистості 

2 2 12 16 

1.2 Тема 2. Основні методи форми і 

технології, виховання у закладах вищої 

освіти 

2 2 13 17 

1.3 Підсумковий модульний контроль 1 - - 2 2 

2 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

СУБ’ЄКТИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

У ЗВО 

4 4 47 55 

2.1 Тема 3. Студент як суб’єкт виховного 

процесу 

2 2 13 17 

2.2 Тема 4. Куратор як суб’єкт виховного 

процесу 

2 2 12 16 

2.3 ІНДЗ - - 20 20 

2.4 Підсумковий модульний контроль 2 - - 2 2 

 РАЗОМ: 8 8 74 90 

 

5. Теми лекцій 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1 2 

Тема 1. Роль виховання у 

розвитку людини та формуванні її 

особистості 

1.Виховний процес у закладах вищої освіти; 

2.Напрями виховання у ЗВО. 

Тема 2. Основні методи форми і 

технології, виховання у закладах 

вищої освіти 

1.Загальні методи виховання; 

2.Організаційні форми виховання; 

3.Технології виховання. 
Тема 3. Студент як суб’єкт 

виховного процесу 

1.Загальні психологічні закономірності 

функціонування й розвитку особистості 

студента; 

2.Студентське самоврядування як фактор 

удосконалення виховного процесу;  

3.Формування колективу та його вплив на 

особистість студента. 

Тема 4. Куратор як суб’єкт 

виховного процесу 

1.Особливості діяльності куратора академічної 

групи; 

2.Планування роботи куратора академічної 
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групи;  

3.Педагогічна діагностика в роботі куратора 

академічної групи; 

4.Педагогічний супровід адаптаційного періоду 

першокурсника;  

5.Професійний імідж куратора академічної 

групи. 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

ТЕМА 

СЕМІНАРСЬКОГО/ПРАКТИЧНОГО 

ЗАНЯТТЯ 

ЗМІСТ 

СЕМІНАРСЬКОГО/ПРАКТИЧНОГО 

ЗАНЯТТЯ 

1 2 

Тема 1. Роль виховання у розвитку 

людини та формуванні її особистості 

Теоретична частина: 

1.Сутність та основні категорії виховання; 

2.Охарактезуйте основні функції виховання 

вищої школи; 

3.Охарактеризуйте особистісно-діяльнісну 

концепцію виховання, її суть і значення в 

процесі виховання.  

4.Назвіть і охарактеризуйте основні принципи 

виховання у вищій школі України; 

5.Охарактеризуйте основні напрями 

національного виховання у вищій школі 

України. 

Практична частина:  

1. Ознайомтесь із Законом України «Про вищу 

освіту» і випишіть із нього основні завдання 

виховання студентської молоді у закладах 

вищої освіти. 

2.Укладіть добірку народних висловів про 

виховання, самовиховання, перевиховання. 

3.Ознайомтесь із «Концепцією розвитку 

громадянської освіти в Україні на 2020-

2025р.р.» та випишіть з неї основні принципи 

виховання сучасної молоді.  

4.Вирішіть педагогічну ситуацію. 

Тема 2. Основні методи форми і 

технології, виховання у закладах вищої 

освіти 

Теоретична частина: 

1.Охарактеризуйте загальні методи виховання у 

ЗВО; 

2.Назвіть і опишіть організаційні форми 

виховання у ЗВО; 

3.Схарактеризуйте технології виховання у ЗВО. 

Практична частина:  

1.Складіть орієнтовну тематику бесід за 

основними напрямами виховання для студентів 

першого курсу. 

2. Вирішіть педагогічну ситуацію. 
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Тема 3. Студент як суб’єкт виховного 

процесу 

Теоретична частина: 

1.Загальні психологічні закономірності 

функціонування й розвитку особистості 

студента; 

2.Студентське самоврядування як фактор 

удосконалення виховного процесу; 

3.Формування колективу та його вплив на 

особистість студента. 

Практична частина: 

1.Підготуйте доповідь на тему «Причини 

зниження згуртованості та способи боротьби з 

ними». 

2.Розробіть рекомендації наставнику групи 

стосовно шляхів оптимізації міжособистісних 

взаємин і згуртування студентського колективу. 

3.Вирішіть педагогічну ситуацію. 

Тема 4. Куратор як суб’єкт виховного 

процесу 

Теоретична частина: 

1.Особливості діяльності куратора академічної 

групи;  

2.Планування роботи куратора академічної 

групи;  

3.Педагогічна діагностика в роботі куратора 

академічної групи;  

4.Педагогічний супровід адаптаційного періоду 

першокурсника;  

5.Професійний імідж куратора академічної 

групи. 

Практична частина:  

1.Розробіть тематику проведення масових 

заходів для першокурсників фізико-

математичного факультету (факультет можна 

обрати на Ваш вибір); 

2.Розробіть інструкцію з безпечної поведінки 

студентів під час проведення масового заходу. 

заходу; 

3.Вирішіть педагогічну ситуацію. 

 

7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота з дисципліни «Організація виховної роботи в 

закладах вищої освіти» полягає у виконанні здобувачами вищої освіти 

індивідуального науково-дослідного завдання і опрацювання тем винесених 

на самостійне вивчення. Результати опанування відповідним матеріалом 

перевіряються під час усного опитування, модульного (письмове завдання) і 

підсумкового (залік) контролю знань. 
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Розподіл годин самостійної роботи: 

 

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Виконання ІНДЗ 20  

Вивчення тем винесених на самостійне 

опрацювання 

50  

РАЗОМ: 70 

ВСЬОГО ГОДИН ВИДІЛЕНИХ НА СР 74  

  

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної роботи здобувача вищої освіти науково-

дослідного характеру, яке використовується при вивченні програмного 

матеріалу навчальної дисципліни і є її окремим заліковим модулем. ІНДЗ 

сприяє поглибленому вивченню магістрантом теоретичного та практичного 

матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для вирішення 

відповідних практичних завдань. 

                                                           Варіанти ІНДЗ: 

Варіант 1 

1. Розробити орієнтовну тематику бесід куратора зі студентами: а) 

професійно-спрямовуючого характеру; б) морально-етичного рівня; в) 

культурологічного спрямування.  

2. Розробити план однієї з бесід зі студентами (тема – за вибором). 

Варіант 2 

Розробіть план роботи куратора академічної групи на 6 місяців 

(факультет і курс – за вибором). 

Варіант 3  

Розробіть сценарій кураторської години для студентів-першокурсників 

за однією з тем: Як пізнати себе? Моральний стрижень людини: у чому він? 

На яких дорогах шукати щастя? Портрет мого покоління. Про смаки не 

сперечаються. Що означає знайти своє місце в житті?  

 Варіант 4 

Розробіть педагогічний тренінг на визначення рівня розвитку 

лідерських якостей у студентів. 

 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

 

1. Шляхи оптимізації виховної роботи на сучасному етапі.  

2. Системний підхід в організації виховної роботи у ЗВО.  

3. Об’єктивні та суб’єктивні чинники виховання студентської молоді.  

4. Умови психофізичного, психічного, соціального та духовного 

розвитку особистості студента, засоби їх діагностики.  

5. Співпраця куратора з батьками студентів, психологами.  

6. Напрями, форми та засоби індивідуальної виховної роботи зі 

студентом.  
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7. Перевиховання, його сутність, функції, етапи, принципи реалізації.  

8. Корекція відхилень у свідомості та поведінці окремих студентів 

шляхом створення спеціальних педагогічних ситуацій.  

9. Первинні колективи. Паспорт групи, колективу.  

10. Причини конфліктних ситуацій у групі, методика їх розв’язання.  

11. Методика планування та організації колективних творчих справ.  

12. Методика планування та організації екскурсій.  

13. Методика планування та організації туристично-краєзнавчої 

роботи. 

14. Позагрупові форми та методи виховної роботи (круглі столи, гуртки 

за інтересами, спортивні секції, дискусійні клуби, радіогазета тощо).  

15. Планування та проведення загальноуніверситетських масових 

виховних заходів.  

16. Методика організації та проведення соціальних проектів.  

17. Методика організації та проведення спартакіади.  

18. Критерії оцінювання роботи куратора академічної групи.  

19. Соціалізація студентів (зміст, форми, методи, засоби).  

20. Засоби та методи діагностики вихованості студентського колективу.  

21. Формування духовної культури студентської молоді.  

22. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні 

студентів.  

23. Самовиховання як педагогічна категорія.  

24. Формування конституційної свідомості молоді.  

25. Психолого-педагогічна адаптація студента у ЗВО.  

 

8. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний 

контроль 

 

Підсумковий модульний контроль №1 

1. Розкрийте мету і завдання виховної роботи в ЗВО.  

2. Охарактеризуйте методику проведення масових форм виховної роботи в 

ЗВО.  

3. Подайте характеристику національного виховання студентів (зміст, форми, 

методи, засоби).  

4. Назвіть та обґрунтуйте принципи виховної роботи в ЗВО.  

5 Розкрийте методику проведення групових форм виховної роботи в ЗВО.  

6. Подайте характеристику морально-етичного виховання студентів (зміст, 

форми, методи, засоби).  

7. Охарактеризуйте прийоми самовиховання студентів.  

8. Розкрийте методику проведення індивідуальних форм виховної роботи в 

ЗВО.  

9 Подайте характеристику фізичного виховання студентів (зміст, форми, 

методи, засоби). 

Підсумковий модульний контроль №2 
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1. Охарактеризуйте особливості роботи куратора академічної групи.  

2. Студентське самоврядування: структура, функції, напрями діяльності.  

3. Кураторські виховні години: тематика, методика проведення.  

4. Розкрийте суть планування виховної роботи в ЗВО.  

5. Основні функції куратора академічної групи.  

6. Загальні вимоги щодо вибору оптимальних методів вивчення 

студентського колективу та особистості студента.  

7. Академічна група як колектив: етапи формування, принципи та 

перспективи розвитку, структура, органи управління, розподіл обов’язків, 

рівень вихованості, ідеологія.  

8. Основні вимоги до плану виховної роботи куратора академічної групи.  

9. Основні напрями діяльності органів студентського самоврядування.  

 

9. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, проєкти.  

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за 

відповідними видами освітньої діяльності: 

ВИДИ РОБІТ 
МАКСИМАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 

Відвідування лекцій 20 

Участь у практичних заняттях  28 

ІНДЗ 22 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 30 

Залік 
Сума балів за усіма 

видами робіт 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 

Опорний конспект лекцій; наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді 

презентацій;  

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Організація виховної роботи в закладах вищої освіти» 

(електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

за навчальною дисципліною «Організація виховної роботи в закладах вищої 

освіти» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 

 

12. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний 

посібник для студентів магістратури. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 

384 с.  

2. Інноваційні технології в роботі куратора академічної групи: 

навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-

Франківськ, 2018. 74 с. 

3. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, 

Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]; Ун-т менедж. освіти НАПН 

України.  Київ, 2017. 316 с. 

4. Педагогіка вищої школи : Підручник для здобувачів другого рівня 

вищої освіти педагогічних університетів / С.Г. Немченко, В.В. Крижко, 

І.Ф. Шумілова, О.М. Старокожко, О.Б. Голік.Бердянськ: БДПУ, 2020. 517 c.  

5. Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навчально-методичний 

посібник.  Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 120 с. 
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6. Теорія виховання : навчання : навчально-методичний посібник 

/О. І. Башкір; за загальною редакцією  С. Т. Золотухіної. Харків: ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2016   

7. Шапран О. І., Новак О. М. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. 

посіб. Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.) : Домбровська Я.М., 2019. 280 с. 

8. Ярощук Л. Теорія і методика виховання: навч. посіб. Бердянськ, 

2019. 400 с. 

 

Допоміжна література:  

1. Аніловська Г.Я. Університетська освіта : навч. посібник / Аніловська 

Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. Львів : «Магнолія-2018». 304 с. 

2. Онищенко Н.П., Сергійчук О.М. Педагогіка: навч.-метод. посіб.: [у 2 

ч.] 2-ге вид., розшир. та доповн. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): 

Домбровська Я.М., 2018. Ч. І. 252 с. 

3. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. Кривий ріг : Айс 

Принт, 2017. Вип. 1 (50). 332 с. 

4. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. 

Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. 

Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. 290 с.  

 

Інтернет-ресурси:  

 

1. Національна бібліотека України ім. Вернадського. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua  

2. Нормативні акти України. Режим доступу: www.nau.kiev.ua 

3. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/  

 


