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1. Пояснювальна записка 

 

Програма обов’язкової / вибіркової навчальної дисципліни «Моніторинг 

результативності виховання» складена відповідно до освітньої програми підготовки 

фахівців першого «бакалаврського» (другого «магістерського») рівня вищої освіти, 

галузі знань спеціальності 01 Освіта/педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг результативності 

виховання» є формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 

формування системи знань і вмінь у галузі моніторингу виховного процесу підвищення рівня 

професійної культури дослідника; оволодіння методикою вивчення результатів виховання для 

проектування і реалізації авторських технологій виховання; розвиток умінь застосовувати 

результати моніторингу в науковій та педагогічній діяльності. Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Моніторинг результативності виховного процесу» є опанування такими 

компетентностями: 

ІК здатність на основі концептуальних методологічних знань здійснювати аналіз 

педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні знання, ідеї, розв’язувати комплексні 

проблеми в науково-дослідницькій, педагогічній діяльності з урахуванням національного і 

світового досвіду; 

ЗК5 здатність до академічної і професійної мобільності, оптимальної мовної поведінки у 

професійній/академічній сфері, виявлення лідерських якостей, до командної роботи та взаємодії з 

науковою спільнотою; 

ЗК10 здатність виявляти прогресивні освітні ідеї світової та вітчизняної педагогічної 

спадщини, порівнювати, виокремлювати цінні доробки дослідників, аналізувати їх і творчо 

використовувати у професійній діяльності; 

ФК14 інтегровані  знання з історії педагогіки, порівняльної педагогіки, інноватики в галузі 

освіти, методології науково-педагогічного дослідження; 

ФК18 знання інноваційних освітніх тенденцій і напрямів, наукових засад управління й 

забезпечення якості освіти, способів їх реалізації в практиці загальної середньої та вищої школи; 

ФК21 здатність аналізувати, створювати й ефективно використовувати навчально-методичні 

комплекси навчальних дисциплін, реалізовувати різні форми організації освітнього процесу в ЗВО з 

елементами дистанційного навчання, проводити моніторинг досягнутих результатів; 



ФК23 здатність організовувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього процесу 

на засадах партнерських стосунків, формувати позитивні міжособистісні взаємини в студентському 

колективі, формувати корпоративну культуру й імідж ЗВО. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни ‒ моніторинг результативності виховання, 

що передбачає  знання та вмінні з здійснення моніторингу  результатів виховання в  освітньому 

процесі вищіх закладів  закладів освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичні основи дидактичних досліджень,  теорії і методики 

виховання, історії педагогіки як науки і напряму педагогічних досліджень, наукових підходів у 

освіті тощо.  

Результати навчання:  

ПРН3 вести діалог і полілог на засадах професійної етики наукового співтовариства; 

застосовувати термінологію галузі наукового дослідження, виконувати письмовий переклад та 

письмовий анотаційний переклад текстів з дотриманням принципів академічної доброчесності; 

ПРН10 оптимізувати вибір форм, методів, технологій навчання і виховання у ЗВО з 

урахуванням оновлення освітніх програм, проводити моніторинг досягнутих результатів; 

ПРН13 критично оцінювати існуючі системи освіти і програми виховання, досвід 

професійних практик, представлених в історико-педагогічному дискурсі; 

ПРН16 послуговуватись нормативно-правовими й програмно-методичними документами 

для якісного виконання авторського дослідження і здійснення висококваліфікованої викладацької 

діяльності з дотриманням корпоративної культури;  

ПРН17 використовувати досягнення педагогічної інноватики у власній науковій та 

педагогічній діяльності, осмислювати теоретичну і практичну значущість освітніх нововведень, 

генерувати і презентувати власні інноваційні ідеї.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 150 годин. 



 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

3.  

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади моніторингу результативності 

виховного процесу 

 

Тема 1. Становлення та розвиток педагогічного моніторингу  

Роль і значення педагогічного моніторингу для вдосконалення виховного 

процесу. 

Основні етапи історії розвитку та сучасний стан моніторингових досліджень 

виховного процесу в закладах освіти. 

Сучасні підходи до організації моніторингових досліджень. 

 

Тема 2. Суть і зміст моніторингу результативності виховного процесу 

Мета і завдання моніторингу результативності виховного процесу в освітньому 

закладі.  

Сутнісні характеристики моніторингу виховного процесу. 

Суб’єкти і об’єкти моніторингового дослідження виховного процесу.  

Види моніторингових досліджень.  

Функції моніторингу виховного процесу.  

 

Тема 3. Структура і етапимоніторингу результативності виховного 

процесу 

Складові моніторингу виховного процесу. 

Етапи моніторингу результативності виховного процесу. Алгоритм дій при 

проведенні моніторингу. 

 

Тема 4. Критеріальна базамоніторингових досліджень результативності 

виховного процесу 

Базова (кваліметрична) модель діяльності керівника, викладача, куратора, 

студента. 



Критерії, показники та норми оцінки для супровідного контролю виховного 

процесу за допомогою базової (кваліметричної) моделі. 

Засоби оцінювання, самооцінювання, встановлення зворотного зв’язку 

суб’єктів моніторингового дослідження. 

 

Змістовий модуль 2. Організація моніторингу результативності виховного 

процесу у освітньому закладі 

 

Тема 5.  Підготовка педагогічного колективу освітнього закладу до 

моніторингу результативності виховного процесу 

Зміст структурних компонентів моніторингової компетентності  суб’єктів 

виховного процесу. 

Форми, методи, засоби формування  моніторингової компетентності  суб’єктів 

виховного процесу. 

Стимулювання суб’єктів виховного процесу до моніторингової діяльності. 

 

Тема 6. Взаємодія суб’єктів педагогічного процесу в процесі 

моніторингового дослідження 

Організація наставництва для молодих викладчів, кураторів та студентів. 

Співпраця студентів з організаторами моніторингу. 

Форми, методи, засоби  забезпечення взаємодії суб’єктів педагогічного 

процесу в процесі моніторингового дослідження. 

 

Тема 7.Науково-методичне забезпечення моніторингу виховного процесу 

Діагностичний інструментарій моніторингу виховного процесу. 

Використання  методів математичної статистики, квадрант-аналізу та 

кваліметричного підходу для обробки результатів моніторингових досліджень. 

 

Тема 8.    Моніторинг якості виховання на регіональному (міському, 

обласному) рівні 

Регіональні програми моніторингу якості виховання.  



Технологія проведення моніторингу на регіональному рівні.  

Оцінювання виховних досягнень освітніх закладів регіону,  забезпечення 

напрямів виховання, що визначені освітніми нормативними актами.  

Оцінка стану освітнього простору регіону, на підставі якої  розробляється 

регіональна і національна освітня політика.  

Визначення рівня професійної компетентності суб’єктів виховного процесу 

освітніх закладів. 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Діагностика навченості здобувачів вміщує:  поточний тематичний контроль 

(відвідування лекційних занять, участь у семінарських заняттях),  тематичний, 

модульний (проводиться у формі захисту творчої роботи (ІНДЗ) або виконання 

контрольних робіт (тестів), усного опитування), а також оцінюється якість виконання 

завдань самостійної роботи;  підсумковий контроль передбачає складання заліку. 

 
 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік  
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