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1. Анотація дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Управління виховною роботою в освітніх 

закладах» вивчається здобувачами вищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта на шостому курсі. Програма варіативної навчальної дисципліни 

«Управління виховною роботою в освітніх закладах» складена відповідно до 

освітньої програми підготовки магістрів, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, 

спеціальності 013 Початкова освіта.  

Курс спрямований на обґрунтування для майбутніх учителів початкової 

школи теоретико-практичних засад організації виховного процесу й управління 

ним в освітніх закладах, основних функцій управління виховною діяльністю, 

системи управління виховною роботою, критеріїв оцінки якості виховного 

процесу. 

2. Мета навчальної дисципліни «Управління виховною роботою в освітніх 

закладах» є: ознайомлення студентів з основними поняттями, елементами й 

структурою управління виховною роботою в освітніх закладах та оволодіння 

методикою здійснення управлінського впливу у професійно-педагогічній 

діяльності. 

3. Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати: 

– елементи організації і процесу управління виховною діяльністю; 

– моделі й методи прийняття управлінських рішень в педагогічних системах; – 

зміст, структуру та умови планування виховної роботи у навчальному 

закладі; 

– методи та прийоми дослідження ефективності роботи учасників виховного 

процесу; 

– характер взаємодії суб’єктів виховної системи і шляхи його вдосконалення; 

– структуру та зміст документів щодо управління виховною роботою в освітніх 

закладах; 

– плани, види і напрями виховної діяльності; 

– методики прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності 

виховного процесу в освітньому закладі. 

вміти: 

– планувати, моделювати та аналізувати виховний процес;  

– раціонально вибирати оптимальні форми управління, творчо вирішувати 

педагогічні задачі;  

– вивчати і накопичувати професійно-педагогічний досвід управління 

виховною системою; 

– здійснювати контроль та діагностику виховної роботи у освітніх закладах ; 

– приймати рішення за результатами контролю виховного процесу, його 

якості та ефективності в закладі.  



3 

 

  

4. Опис навчальної дисципліни 

 

4.1. Загальна інформація 

Форма 
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Денна 6 11 5,0 150 18  18  114  Залік 

Заочна  6 11 5,0 150 10    140  залік 

 

4.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Змістовий модуль 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 1 
Теми  

лекційних занять 

Тема 1. Управління виховною роботою в системі освітнього менеджменту 

Тема 2. Органи управління виховною роботою в освітніх закладах 

Тема 3. 

Нормативно-правова база щодо управління виховною роботою в освітніх закладах 

Тема 4.  

Закономірності і принципи управління виховною роботою в освітніх закладах 
Тема 5. 

Методи рганізація виховної роботи в освітньому закладі 

Разом за ЗМ1 
Змістовий модуль 2. 

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ 

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 
Теми  

лекційних занять  

Тема 5. 

Аналіз та планування управління виховною роботою в освітніх закладах. Організація 

виховної роботи в освітньому закладі 

Тема 6. 

Методи та форми виховної роботи в межах освітнього закладу. Сучасні виховні технології 

Тема 7. 

Контроль та діагностика виховної роботи у освітніх закладах 

Тема 8.  

Особливості організації та управління виховною роботою у освітніх закладах різних типів 
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4.3. Теми семінарських занять 

№ 

 

Назва теми 

1 Управління виховною діяльністю в дошкільних та 

позашкільних освітніх організаціях. 

2 Організація виховного процесу в загальноосвітній школі. 

3 Управління виховною роботою в професійно–технічному НЗ. 

4 Система управління виховним процесом у вузі. 

 

4.4. Тематика індивідуальних завдань 

№ 

 

Назва теми 

1.  Організація виховної роботи закладу освіти (за вибором 

студента). 

2.  Напрями виховання та їх організація в закладі освіти. 

3.  Організація національно-патріотичного виховання. 

 Організація громадянського виховання. 

 Організація морального виховання. 

 Попередження злочинності, правопорушень та інших 

негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі. 

 Формування навичок здорового способу життя молоді. 

4.  Внутрішній контроль та управління виховною діяльністю. 

5.  Обов’язки класного керівника, куратора (наставника) 

студентської академічної групи. 

6.  Нормативно-правове забезпечення виховного процесу в 

закладах освіти. 

7.  Контроль організації та проведення виховних заходів. 

8.  Умови планування виховної діяльності.  
9.  Формування плану виховної роботи закладу освіти 

 

4.5. Самостійна робота 

№ 

 

Назва теми 

 Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

1. Педагогічний менеджмент, як основа новітніх підходів до 
управління виховною діяльністю в освітніх організаціях 

Разом за ЗМ2 

Усього годин  
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2. Управління, як організоване, планове діяння на певний об’єкт  

3. Спеціаліст– педагог, як центральна фігур у виховній діяльності 
освітнього закладу і трудового колективу, як головний її суб’єкт– 
менеджер 

4. Основи організації та планування виховного процесу в освітніх 
організаціях 

 Змістовий модуль 2. 

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ  

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

1. Специфіка виховання в позашкільних навчальних закладах 

2. Загальні науково-методологічні засади специфіки організації 
управління виховною діяльністю в дошкільних та позашкільних 
закладах освіти 

3. Цільова комплексна програма виховної діяльності освітньої 
організації 

4. Законодавчі та нормативні документи про систему виховної 
роботи школи на сучасному етапі розвитку. Мета, завдання, 
основний зміст виховної діяльності ЗОШ 

5. Специфіка виховних форм та заходів з учнями початкової, 
основної та повної школи 

6. Основи діагностики учня, класного колективу. Планування 
виховної роботи 

7. Методичне керівництво виховною діяльністю 

8. Загальні основи управління виховною діяльністю в професійному 
НЗ у відповідності із Законом України “Про професійно-технічну 
освіту” 

9. Впровадження індивідуального підходу в вихованні 

10. Актуальні проблеми управління вихованим процесом в 
сучасному вищому навчальному закладі 

11. Законодавчі та нормативні документи про управління виховною 
діяльністю у вузі. Концепція національного виховання 
студентської молоді 

12. Напрямки культурно-виховної роботи. Культурно– масова робота 
зі студентами 

13. Специфіка виховної роботи структурних підрозділів та органів 
самоврядування вузу 

14. Виховна робота куратора академічної групи 

15. Методологічні засади моніторингу якості вихованості 

16. Діагностика та вимірювання вихованості 

17. Особливості діагностики управління виховною діяльністю 
класного керівника (куратора навчальної групи) 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

6. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

- контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

 Форми поточного та підсумкового контролю  

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, 

виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, письмового експрес-

контролю, тестування, есе, реферат, творчих проектів та ін.  

 

Форма підсумкового контролю - залік 
 

7. Рекомендована література 

 

1. Байбородова Л. В., Рожков М. І. Виховний процес у сучасній школі: Навч. 

посібник. Ярославль, 2003. 

2. Білан Л.Л. Управління навчальною та виховною діяльністю: Навчально– 

методичний посібник. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – 122с.Наукові основи 

організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі: 

[Електронний ресурс]/http//studentam.net.ua/content/view 

3. Гречаник О.Є.Сучасні виховні системи і технології виховання/Виховна 

робота в школі. – 2010. - №7-с.2-6. 

4. Гуткіна Л. Д. Організація і планування виховної роботи в школі. – М.: Центр 

«Педагогічний пошук», 2001. 
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5. Даниленко Л.І. Інноваційний освітній менеджмент: Навч. посібник / Л. 

Даниленко. – К.: Главник, 2006. – 144 с. 

6. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному 

загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – 

Суми.: ТОВ Видавництво «Антей», 2006. – 384 с. 

7. Діагностика та аналіз виховної роботи//Класний керівник 2001, № 2. 

8. Додяк Н. Управління виховною діяльністю школи/ Завуч. – 2007. - 

9. Коберник О.М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому 

навчальному закладі : Монографія. – К. : Наук. світ, 2003. – 230 с 

10. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/5397/ 

11. Кочанова Н.В. Організація виховної роботи / Н.В. Кочанова. – Харків: 

Ранок, 2008. – 256 с. 

12. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: 

навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: 

«ОВС», 2002. – 400 с. 

13. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом 

/ О.І.Мармаза. – Х.: Ранок, 2004. – 240 с. 

14. Методологія і методика виховання студентів: Навчально– методичний 

посібник / Дереча О.А., Загалада О.А., Литвак П.В., Малиновський А.С. та ін. – 

Житомир: „Волинь”, 2004. – 172 с. 

15. Мороз В. Управління школою: організація, досвід/ Сільська школа 

України. – 2007. - №7. – с. 66-80. 

16. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33 

(23 квітня). – С. 4–6. 

17. Осипова Т. Ю. Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / 

Т. Ю. Осипова, І. О. Бартенєва, О. О. Біла та ін. ; за заг. ред. Т. Ю. Осипової. − 

К. : Фенікс, 2006. − 288 с. 

18. Планування виховної роботи в школі. Методичний посібник/За ред. 

Степанова Е. М. – М., 2002. 

19. Рабченюк Т. Особливості управління виховною роботою в школі/ 

Директор школи. – 2010. - №42. – с.3-9. 

20. Северина А. Г. Планування виховної роботи класного керівника / 

Класний керівник 2000. № 5. 

21. Сорока Г. І. Виховна система класу: Методичні рекомендації / Г.І.Сорока, 

Р.І.Черновол-Ткаченко – Х. : Світ дитинства, 2004. – 128 с.  

22. Сучасний керівник навчального закладу – менеджер освіти. – Тернопіль: 

Астон, 2003. – 344 с. 

23. Сучасні підходи до управління професійно– технічними навчальними 

закладами: Навчально– методичний посібник / Кол. авт.: Даниленко Л.І., 

Сергеєва Л.М. та ін.; За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: ТОВ „Етіс Плюс”, 2007. – 

104 с. 

24. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми виховання учнів. – К.: Радянська 

кола, 1991. – 176 с. 

25. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч.посіб. – К.: 
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Знання, 2006. – 365 с. 

26. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. Управління в освіті та педагогічна 

діагностика. Навч. посіб. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2005. – 280 с. 

27. Школа класного керівника / Упоряд. М. Голубенко. – К. : Шкіл. світ, 

2005. – 128 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

Закон України “Про освіту”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

Закон України "Про дошкільну освіту". [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 

Закон України "Про загальну середню освіту". [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 

Закон України "Про позашкільну освіту". [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 

Закон України "Про професійно-технічну освіту". [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 

Закон України "Про вищу освіту". [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

www.mon.gov.ua – сторінка Міністерства освіти і науки України. 

Концепції національно-патріотичного вихо-вання дітей і молоді. [Електрон-ний 

ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ 

 

Додатково  

(для контролю та самоконтролю роботи студента) 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий 

тест 

(залік) 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 40 100 

5 5 5 5 10 10 10 10 40 100 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

