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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові: Бабченко Наталія Василівна 

Науковий ступінь (спеціальність): 
Доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Вчене звання (спеціальність):  –  

Посада: 
Старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0462-2806 

e-mail: 
nv_babchenko@ukr.net 

Контактний телефон: +38-096-619-92-49 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

 

Кредити ЕКТС: 3 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота : 74 

Курсова робота:  –  

Вид контролю: залік 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна/дистанційна  

 

3. Інформація про доступність в мережі 

 

Профіль навчальної дисципліни   –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 

Онлайн-консультації за попередньою 

домовленістю: (Viber: +38-095-726-33-63) в 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-3262-796X
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

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

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення 

задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й 

педагогіки. 

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

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.  

 

5. 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. 

 

6. 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 
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виховної роботи в закладах вищої освіти; професійна підготовка майбутніх 

викладачів до організації виховної роботи в закладах вищої освіти. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній 

дисципліні (пререквізити): Педагогічна та професійна психологія, Педагогіка 

вищої школи.  

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): Педагогічна 

майстерність та професійна етика, Педагогічна інноватика, Науково-

педагогічна практика. 

 

8. Зміст 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. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

 

№ 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 2 3 4 5 6 

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 

 

Поточний контроль здійснюється під час лекцій, практичних занять з 

метою перевірки рівня засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь 

здобувачів вищої освіти і може проводитись у формі: усного, або 

практичного контролю, як під час навчальних занять, так і самостійної 

роботи (індивідуальне науково-дослідне завдання, опрацювання тем для 

самостійного вивчення; розподіл балів за різними видами діяльності 

наведено у РП).  

Підсумковий (модульний) контроль. Здійснюється за допомогою 

розроблених завдань. 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у відповідності до 

графіка освітнього процесу та розкладу екзаменаційної сесії, затверджених у 

встановленому порядку. Максимальна оцінка з підсумкового контролю 

становить 100 балів. До підсумкового контролю з навчальної дисципліни не 
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допускаються здобувачі вищої освіти, які не виконали усі види робіт, 

передбачені робочою програмою. 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції нараховується 5 бали. За 

об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись дистанційно за умови погодження із викладачем. У цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються 

за результатами тестування за темою лекції / практичного заняття. 

Політика щодо діяльності на заняттях. Під час практичних занять 

створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок 

роботи у соціумі, зокрема у колективі. На заняттях обов’язковим є 

дотримання правил роботи у групі, шанобливе ставлення до поглядів колег, 

налаштованість на дружню співпрацю та взаємодопомогу, роботу у команді. 

На заняттях вітаються прояви творчості, креативності та індивідуальний 

підхід. При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, 

теоретична підготовка, виконання практичних завдань та завдань для 

самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати в оговорений 

викладачем термін. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 5 балів; ІНДЗ – 15 балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (хвороба, 

міжнародне стажування, тощо).  

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та екзамену заборонене (в т. ч. із використанням мобільних 

пристроїв). За плагіат та некоректну поведінку (у тому числі запізнення) 

знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 1 

балів до 10 балів включно. 

11. 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 

 

12. 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). 

 

13. 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.  
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5. Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навчально-методичний 

посібник.  Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 120 с. 

6. Теорія виховання : навчання : навчально-методичний посібник 

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

Г. С. Сковороди, 2016   
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