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1. Анотація дисципліни 

Засвоєння навчальної дисципліни «Організація виховного процесу в ЗВО» уможливлює 

усвідомлення магістрантами специфіки майбутньої професійної діяльності; забезпечення 

втілення ними гуманістичної спрямованості виховного процесу на основі створення 

комфортного освітнього середовища закладу освіти; розширення світогляду та ціннісних 

орієнтацій майбутніх викладачів ЗВО на основі ознайомлення і вивчення сучасних виховних 

технологій; формування умінь оперування різними видами діагностики мікроклімату в 

студентському колективі, практичних навичок реалізації різних видів форм і методів 

проведення занять та виховних заходів у вищій школі; збагачення власного дієвого досвіду 

щодо суб’єкт-суб’єктної взаємодії для подальшого використання в професійній діяльності. 

 

2. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація виховного процесу в ЗВО» є 

допомогти майбутнім викладачам ЗВО зорієнтуватися в концептуальних та теоретичних 

положеннях інноваційних педагогічних технологій, сформувати готовність до впровадження 

сучасних технологій виховної роботи у практику вищої освіти, ознайомити магістрантів із 

специфікою роботи виховної роботи у ЗВО, інноваційними технологіями виховання у вищій 

школі, сформувати практичні уміння щодо реалізації різних видів, форм і методів виховної 

роботи у ЗВО. 

Завданнями, які вирішуються, є: 

- оволодіння основами організації позаавдиторної роботи в ЗВО; 

- практичне оволодіння методиками планування, організації та проведення заходів виховного 

характеру; 

- здатність організовувати та управляти індивідуальним, груповим та масовим виховним 

процесом. 

 

3. Пререквізити 

Навчальна дисципліна слідує за: психологією вищої освіти, педагогікою вищої освіти, 

сучасними технологіями викладання, навчальною практикою. 

 

4. Постреквізити 

Навчальна дисципліна передує вивченню таких освітніх компонент, як магістерська 

практика, написання кваліфікаційної роботи. 

 

5. Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Програмні 

результати 

навчання 

знати: 

  специфіку планування та організації виховного процесу в 

умовах ЗВО; 

  засади планування й організації самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти; 

  особливості форм, методів і засобів організації виховного 

процесу в умовах ЗВО; 

 вікову специфіку здобувачів вищої освіти. 

 вміти:  

  організовувати виховний процес у ЗВО; 

  проводити аналіз професійної інформації, приймати 

обґрунтовані рішення, набувати сучасні знання; 

  характеризувати організаційні форми виховної роботи у ЗВО, 

доцільно використовувати їх в освітньому процесі; 



  володіти прийомами самовиховання їх з метою 

навчання/виховання протягом життя. 

 

6. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3,5/105 3,5/105 

Усього годин аудиторної роботи 18 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 6 6 

  практичні заняття, год. 12 6 

 лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 87 93 

Форма контролю залік залік 

 

7. Дидактична карта дисципліни 

Назви розділів Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Сутність та 

змістово-процесуальна 

характеристика виховання. 

Виховна робота у закладі 

вищої освіти: змістовий 

аспект. 

12 2 - - - 10 12 2 - - - 10 

Тема 2. Основні 

закономірності та 

принципи виховання. 

12 

  

- 2 - - 10 12 - - - - 12 

Тема 3. Система 

національних пріоритетів у 

вихованні студентської 

молоді. 

12 - 2 - - 10 12 - - - - 12 

Тема 4. Зміст, 

характеристика основних 

напрямів виховання. 

Методи, прийоми та засоби 

виховання. 

12 - 2 - - 10 12 - 2 - - 10 

Тема 5. Система виховної 

роботи у ЗВО.  

12 2 - - - 10 12 2 - - - 10 



Тема 6. Організаційні 

форми виховної роботи у 

вищій школі. 

23 - 2 - - 21 23 - 2 - - 21 

Тема 7. Педагогічні основи 

виховання у студентському 

колективі. Групові форми 

виховної роботи у ЗВО. 

12 2 2 - - 8 12 2 - - - 10 

Тема 8. Соціальна роль, 

функції, зміст роботи 

наставника академічної 

групи (куратора). 

Індивідуальна виховна 

робота зі студентами. 

10 - 2 - - 8 10 - 2 - - 8 

Усього годин 105 6 12 - - 87 105 6 6 - - 93 
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