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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мета курсу - ознайомлення студентів з теоретико-методичними основами 

планування та організації навчально-виховного процесу, видами основних 

документів у освітніх закладах різного типу та формування умінь і навичок 

тактичного і стратегічного планування роботи закладу з урахуванням вимог часу. 

Реалізація обраної мети передбачає вирішення таких завдань: 

- розкрити суть поняття планування та організація і теоретико-

методологічними основами планування й організації навчально-виховного 

процесу зокрема; 

- ознайомити з правилами оформлення і ведення відповідної необхідної 

документації  щодо діяльності освітніх закладів різного рівня і типу; 

- сформувати у студентів уміння конструювати документи планового 

характеру; 

- розвивати у студентів здатність робити висновки, узагальнення, аналізувати 

зміст планової документації на предмет її оптимальної відповідності 

завданням, які засвідченні в даному документі. 

Курс розрахований на 36 аудиторних годин (18 лекційних і 18 семінарських).  

На заняттях даного курсу використовуються наступні навчальні методи: 

1) аудіальні – лекція, розповідь з елементами бесіди, повідомлення, пояснення, 

обговорення, реферати, тези,  дискусія, діалог; 

2) візуальні – дидактичні матеріали, схеми, стенди,  відеофільми, презентації; 

3) полімодальні – спостереження, експерименти. 

Самостійна науково-дослідницька робота студентів в рамках даного курсу 

передбачає підготовку наукових доповідей, написання рефератів, виконання 

курсових і дипломних робіт. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 
 

№ 
п/п Тема 

Кількість годин 
Лекційних Семінарських 

1 Освітньо-педагогічна 
прогностика як наука 

2 - 

2 
Теоретико-методологічні засади 
планування навчально-виховного 
процесу в освітньому закладі 

2 2 

3 

Стратегічне і тактичне 
планування та їх реалізація у 
планових документах 
навчального закладу 

2 2 

4 Організація та зміст навчально-
виховного процесу 

2 2 

5 
Планування й організація 
навчально-виховного процесу у 
дошкільному закладі 

2 2 

6 

Планування й організація 
навчально-виховного процесу у 
середньому загальноосвітньому 
навчальному закладі 

2 2 

7 

Планування й організація 
навчально-виховного процесу у 
позашкільному навчальному 
закладі 

2 2 

8 

Планування й організація 
навчально-виховного процесу у 
професійно-технічному 
навчальному закладі 

- 2 

9 
Планування й організація 
навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі 

2 2 

10 

Діагностика та звіти за 
результатами навчально-
виховного процесу навчального 
закладу 

2 2 

Всього 
18 18 
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ТЕМА 1. Освітньо-педагогічна прогностика як наука 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Загальні основи освітньо-педагогічної прогностики. Зв`язки освітньо-

педагогічної прогностики з іншими науками 

2. Освітньо-педагогічне прогнозування: основні напрями і об`єкти 

3. Метрологічні принципи розробки освітньо-педагогічних прогнозів  

4. Способи розробки освітньо-педагогічних прогнозів 

Література: 4,5,6,9,15 

 

ТЕМА 2. Теоретико-методологічні засади планування навчально-виховного  

                 процесу в освітньому закладі 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Теоретичні засади планування навчально-виховного процесу 

2. Мета і завдання діяльності навчального закладу 

3. План  діяльності освітнього закладу. Його структура і основні компоненти 

4. Структурні складові процесу планування 

5. Поетапність дій при плануванні 

6. Типи і види планів. Загальні вимоги до планів 

 

ПЛАН  СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1. Навчально-виховний процес – основа діяльності навчального закладу 

2. Мета, завдання, функції діяльності навчального закладу 

3. Структура і основні аспекти плану  діяльності освітнього закладу 

4. Структурні складові процесу планування, системність у плануванні 

5. Типи і види планів. Загальні вимоги до планів 

Література: 2,5,6,8,9,13,20 

 

ТЕМА 3. Стратегічне (перспективне) і тактичне (поточне) планування та їх                         

                 реалізація у планових документах навчального закладу 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Стратегічне (перспективне) планування – шлях до успіху організації 
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2. Методика складання перспективного плану. Документація 

стратегічного характеру в освітньому закладі 

3. Тактичне (поточне) планування, його необхідність і контроль за 

виконанням 

4. Технологія складання поточних планів. Документація поточного 

характеру в освітньому закладі 

ПЛАН  СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1. Стратегічне (перспективне) планування 

2. Технологія складання перспективних планів 

3. Планові документи стратегічного характеру у навчальних закладах 

4. Тактичне(поточне) планування 

5. Технологія складання поточних планів 

6. Планові документи поточного характеру у навчальних закладах 

Література: 15,21,22,23,24,27 

 

ТЕМА 4. Організація та зміст навчально-виховного процесу 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Типи систем, способи організації процесу, їх функціонування    

2. Навчально-виховний процес як педагогічна система 

3. Організація навчально-виховного процесу крізь призму реалізації поставлених  

      цілей 

4. Основні рівні організації навчально-виховного процесу 

5. Структура і зміст навчально-виховного процесу, його процесуальна 

компонента 

ПЛАН  СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1. Типи систем і способи організації їх функціонування 

2. Суть навчально-виховного процесу та принципи його організації 

3.Рівні організації, структура і зміст навчально-виховного процесу 

4.Процесуальний компонент навчально-виховного процесу 

Література: 16,17,18,19,20 
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ТЕМА 5. Планування й організація навчально-виховного процесу у   

                 дошкільному навчальному закладі 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Місце дошкільних навчальних закладів в системі освіти 

2. Мета, завдання та функції дошкільних навчальних закладів 

3. Планування діяльності дошкільної установи 

4. Структура та організація навчально-виховного процесу у 

дошкільному навчальному закладі 

ПЛАН  СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1.Мета діяльності дошкільних навчальних закладів 

2.Завдання діяльності дошкільних навчальних закладів 

3.Планування роботи дошкільного навчального закладу 

4.Організація виховного процесу у дошкільному навчальному закладі. 

Формування у дітей морально-етичних цінностей 

5.Організація навчального процесу у дошкільному навчальному закладі. Розвиток 

у дошкільнят творчих здібностей 

 6.Психологічних супровід навчально-виховного процесу у дошкільному 

навчальному закладі 

Література: 5,6,9,10,25 

 

ТЕМА 6. Планування й організація навчально-виховного процесу у  

                 середньому загальноосвітньому навчальному закладі 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Місце та роль загальноосвітніх навчальних закладів в системі освіти 

2. Мета, завдання та функції загальноосвітніх навчальних закладів 

3. Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу 

4. Структура та організація навчально-виховного процесу у 

загальноосвітньому навчальному закладі 

5. Профорієнтаційна робота з учнями в школі 

ПЛАН   СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1.Мета діяльності середніх загальноосвітніх навчальних закладів 
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2.Завдання діяльності середніх загальноосвітніх навчальних закладів 

3.Планування роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів 

4.Організація навчального процесу у середніх загальноосвітніх навчальних 

закладах 

5.Організація виховного  процесу у  середніх загальноосвітніх навчальних 

закладах 

6.Організація профорієнтаційної роботи учнів середніх загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Література: 2,6,11,15,16 

 

ТЕМА 7. Планування й організація навчально-виховного процесу у  

                 позашкільному навчальному закладі 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Місце та роль позашкільних навчальних закладів в системі освіти. 

Напрями позашкільної освіти 

2. Мета, завдання та функції позашкільних навчальних закладів. Їх 

співпраця з дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами 

3. Планування діяльності позашкільного навчального закладу 

4. Структура та організація навчально-виховного процесу у 

позашкільному навчальному закладі. Організація масової роботи в 

позашкіллі 

5. Профорієнтаційна робота з учнями в профільних гуртках 

ПЛАН   СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1. Мета діяльності позашкільних навчальних закладів 

2. Завдання діяльності позашкільних навчальних закладів 

3. Планування роботи позашкільних навчальних закладів 

4. Організація творчої діяльності учнів у позашкільних навчальних закладах. 

Масова робота з учнями 

5. Організація виховного процесу у позашкільних навчальних закладах. 

Формування етичних норм поведінки 
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6. Організація навчального процесу у позашкільних навчальних закладах в 

рамках профорієнтаційної роботи 

Література: 14,28,29,30,31,32 

 

ТЕМА 8. Планування й організація навчально-виховного процесу у  

                 професійно-технічному навчальному закладі 

ПЛАН  СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1. Місце та роль професійно-технічних навчальних закладів в системі 

освіти 

2. Мета, завдання та функції професійно-технічних навчальних закладів 

3. Планування діяльності професійно-технічного навчального закладу 

4. Структура та організація навчально-виховного процесу у професійно-

технічному навчальному закладі 

Література: 5,6,8,10,11,13 

 

ТЕМА 9. Планування й організація навчально-виховного процесу у вищому  

                 навчальному закладі 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Місце та роль вищих навчальних закладів в системі освіти в контексті 

Болонського процесу 

2. Мета, завдання та функції вищих навчальних закладів 

3. Планування діяльності вищого навчального закладу 

4. Структура та організація навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі 

5. Науково-дослідницька робота студентів у вищому навчальному 

закладі 

ПЛАН   СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1. Мета діяльності вищих навчальних закладів 

2. Завдання і функції діяльності вищих навчальних закладів 

3. Планування роботи вищого навчального закладу 

4. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі 
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5. Організація виховної роботи зі студентами. Робота куратора 

академічної групи 

6. Організація науково-дослідницької роботи у вищому навчальному 

закладі. 

Література: 7,15,20,23,33,34 

 

ТЕМА 10. Діагностика та звіти за результатами навчально-виховного  

                   процесу навчального закладу 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Методи оцінювання ефективності реалізації планових завдань 

(організації навчально-виховного процесу) навчальних закладів 

2. Математична обробка емпіричних даних та якісна інтерпретація 

отриманих результатів  

3. Текстово-графічне представлення результатів діагностики  

4. Типологія звітів, форми звітів 

5. Вимоги до написання і оформлення звітних матеріалів 

6. Звіти навчальних закладів різного типу 

ПЛАН   СЕМІНАРСЬКОГО  ЗАНЯТТЯ 

1. Методи оцінювання ефективності реалізації планових завдань 

(організації навчально-виховного процесу) навчальних закладів 

2. Математична обробка емпіричних даних та якісна інтерпретація 

отриманих результатів 

3. Текстово-графічне оформлення результатів діагностики. Презентація 

досліджень 

4. Звіти, їх типи і форми 

5. Вимоги до написання та технічного оформлення звіту. Шаблон звіту 

6. Звіти навчальних закладів різного типу 

Література: 5,9,23, 33,34 
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 ОРІЄНТОВНА  ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТІВ  ДЛЯ  СТУДЕНТІВ 

1. Дослідження ефективності стратегічного планування в освітньому закладі. 

2. Планування роботи навчального закладу відповідно до заданих мети і 

завдань його діяльності. 

3. Процесуально-змістові моделі організації  навчально-виховного процесу 

гіпотетичного навчального закладу. 

4. Організація навчально-виховного процесу в  сучасному позашкільному 

навчальному закладі. 

5. Організація науково-дослідницької роботи студентів в окремих навчальних 

закладах. 

6. Порівняльна педагогіка в контексті організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі. 

7. Інтерактивні методи навчання на уроках в загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

8. Психологічний супровід організації навчально-виховного процесу в 

дошкільному навчальному закладі. 

9. Загальні аспекти морально-етичної поведінки учнів. 

10. Ефективна взаємодія системи освіти «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад». 

11. Розвиток творчого потенціалу особистості педагога. 

12. Педагогіка позашкільної освіти: проблеми і перспективи. 

13. Профорієнтаційна робота в загальноосвітніх навчальних закладах. 

14. Напрями удосконалення навчально-виховного процесу у професійно-

технічних навчальних закладах. 

15. Інноваційні технології у навчанні. 

16. Освітні технології в контексті гуманізації освіти. 

17. Педагогічна майстерність – мистецтво навчання і виховання. 

18. Організація навчально-виробничої діяльності в окремих професійно-

технічних навчальних закладах. 

19. Організація творчої діяльності учнів в позашкільних навчальних закладах. 
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20.  Розвиток творчих здібностей дітей в дошкільній установі. 

21. Удосконалення процесу мотивації учнів до навчання. 

22. Пріоритетні напрями виховної роботи зі студентською молоддю. 

23. Нестандартні уроки та їх місце в навчально-виховному процесі. 

24. Форми організаційно-масової роботи зі школярами. 

25. Етапи формування іміджу освітнього закладу. 

 

Залікові  питання  до  курсу 

 «Планування та організація навчально-виховного процесу» 

1. Освітньо-педагогічне прогнозування: основні напрями і об`єкти 

2. Метрологічні принципи розробки освітньо-педагогічних прогнозів  

3. Способи розробки освітньо-педагогічних прогнозів 

4. Мета і завдання діяльності навчального закладу 

5. План  діяльності освітнього закладу. Його структура і основні компоненти 

6. Структурні складові процесу планування 

7. Поетапність дій при плануванні 

8. Типи і види планів. Загальні вимоги до планів 

9. Навчально-виховний процес – основа діяльності навчального закладу 

10. Стратегічне (перспективне) планування – шлях до успіху організації 

11. Методика складання перспективного плану. Документація стратегічного  

          характеру в освітньому закладі 

12. Тактичне (поточне) планування, його необхідність і контроль за виконання 

13. Технологія складання поточних планів. Документація поточного характеру  

           в освітньому закладі 

14. Типи систем і способи організації їх функціонування 

15. Суть навчально-виховного процесу та принципи його організації 

16. Рівні організації, структура і зміст навчально-виховного процесу 

17. Процесуальний компонент навчально-виховного процесу 

18. Мета, завдання та функції дошкільних навчальних закладів 

19. Завдання діяльності дошкільних навчальних закладів 

20. Планування роботи дошкільного навчального закладу 
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21. Організація виховного процесу у дошкільному навчальному закладі.  

         Формування у дітей морально-етичних цінностей 

22. Організація навчального процесу у дошкільному навчальному закладі.  

         Розвиток у дошкільнят творчих здібностей 

23. Психологічних супровід навчально-виховного процесу у дошкільному  

          навчальному закладі 

24. Мета, завдання та функції загальноосвітніх навчальних закладів 

25. Планування роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів 

26. Організація навчального процесу у середніх загальноосвітніх навчальних  

          закладах 

27. Організація виховного  процесу у  середніх загальноосвітніх навчальних  

          закладах 

28. Організація профорієнтаційної роботи учнів середніх загальноосвітніх  

         навчальних закладів 

29. Мета, завдання та функції позашкільних навчальних закладів. Їх співпраця з  

           дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами 

30. Планування роботи позашкільних навчальних закладів 

31. Організація творчої діяльності учнів у позашкільних навчальних закладах.  

          Масова робота з учнями 

32. Організація виховного процесу у позашкільних навчальних закладах.  

         Формування етичних норм поведінки 

33. Організація навчального процесу у позашкільних навчальних закладах в  

        рамках профорієнтаційної роботи 

34. Мета, завдання та функції професійно-технічних навчальних закладів 

35. Планування діяльності професійно-технічного навчального закладу 

36. Структура та організація навчально-виховного процесу у професійно- 

          технічному навчальному закладі 

37. Місце та роль вищих навчальних закладів в системі освіти в контексті  

         Болонського процесу 

38. Мета, завдання та функції вищих навчальних закладів 

39. Планування діяльності вищого навчального закладу 
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40. Структура та організація навчально-виховного процесу у вищому  

          навчальному закладі 

41. Організація науково-дослідницької роботи у вищому навчальному закладі. 

42. Методи оцінювання ефективності реалізації планових завдань (організації  

           навчально-виховного процесу) навчальних закладів 

43. Математична обробка емпіричних даних та якісна інтерпретація отриманих  

           результатів  

44. Текстово-графічне представлення результатів діагностики  

45. Типологія звітів, форми звітів 

46. Вимоги до написання і оформлення звітних матеріалів 

47. Звіти навчальних закладів різного типу 
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