
Міністерство освіти і науки України 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

 

 

 

ГАГАРІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

 

УДК 373.01.091.313(043.3) 

 

 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

 

13.00.07 – теорія і методика виховання 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2021 



2 
 

Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини, Міністерство освіти і науки України 

 

Науковий консультант –  доктор педагогічних наук, професор 

Коберник Олександр Миколайович, 

Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини, завідувач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту. 

 

 

Офіційні опоненти: 

 

доктор педагогічних наук, професор 

Безкоровайна Ольга Володимирівна,  

Рівненський державний гуманітарний університет, 

завідувач кафедри методики викладання іноземних 

мов; 

 

доктор педагогічних наук, професор 

Канішевська Любов Вікторівна, 

Інститут проблем виховання НАПН України, 

заступник директора з науково-експериментальної 

роботи; 

 

доктор педагогічних наук, професор 

Пустовіт Григорій Петрович, 

Рівненський обласний інститут післядипломної 

освіти, професор кафедри природничо-

математичної освіти. 

 

 

Захист відбудеться «26» квітня 2021 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини за адресою: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2. 

 

З дисертацією можна ознайомитись на офіційному сайті http://udpu.edu.ua та у 

бібліотеці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

за адресою: 20300, м. Умань, вул. Садова, 2. 

 

Автореферат розіслано «26» березня 2021 р. 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради        Н. І. Ревнюк 

  



3 
 

3АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Процеси оновлення, що охопили усі сфери 

життєдіяльності українського суспільства, вимагають суттєвих змін в освітній 

галузі. Інтеграція у європейський та світовий освітній простір, перехід на нові 

освітні моделі, запровадження інноваційних технологій навчання та виховання 

стають важливими завданнями модернізації вітчизняної освіти. На сучасному етапі 

розвитку суспільства школа XXІ століття стоїть перед необхідністю формування 

нової стратегії виховання, розуміння людиною свого місця в суспільстві, житті. 

Нові підходи до організації виховного процесу в умовах сучасного закладу освіти 

потребують переосмислення виховної концепції, оновлення змісту, визначення 

пріоритетів становлення особистості учня, створення продуктивної виховної 

системи, спрямованої на плекання компетентної, конкурентоздатної особистості, 

яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя і 

життя всієї країни. 

Актуальність дослідження проблеми проектування виховної системи закладу 

загальної середньої освіти визначається низкою законодавчих і нормативних 

документів, а саме: Закон України «Про освіту» (2017), Закон України «Про повну 

загальну середню освіту» (2020), Концепція «Нова українська школа» (2016), 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки (2013), Стратегія 

національно-патріотичного виховання (2019), Основні орієнтири виховання учнів  

1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (2011), Програма «Нова 

українська школа» у поступі до цінностей (2018) та ін., у яких, зокрема, 

зазначається, що одним з основних шляхів реформування процесу виховання є 

підвищення виховного потенціалу освітнього середовища, проектування цілісного 

виховного середовища, створення в кожному закладі загальної середньої освіти 

виховної системи. 

Аналіз сучасної складної і повної суперечностей виховної ситуації свідчить, 

що виховний процес у закладах загальної середньої освіти передбачає здебільшого 

набір стандартних заходів, за якого вихованець стає об’єктом дисциплінарних 

впливів; носить інформаційно-просвітницький характер, орієнтується переважно на 

методи заохочення і покарання; їх домінування у виховній практиці призвело до 

культивування моралі пристосування та вигоди, дезорієнтації учнів у вимогах і 

моделях поведінки. Останнім часом здійснення виховної діяльності надзвичайно 

ускладнюється через запровадження карантинних обмежень, зумовлених пандемією 

Covid-19. Виховна діяльність відбувається узагальнено, безсистемно і не цілісно, у 

ній переважає фрагментарність в організації, не враховуються зміни, що відбулися в 

розвитку сучасного учня під впливом соціально-політичних, економічних, 

екологічних та інших чинників.  

До причин, що визначають актуальність дослідження, варто також віднести 

загальну соціальну ситуацію, яка негативно впливає на виховання учнів, появу 

якісно нових вимог з боку суспільства до особистості, розмитість і девальвацію 

системи традиційних цінностей. Тому актуалізується необхідність проектування 

сучасних виховних систем закладів загальної середньої освіти, в яких виховання 

спрямовується на педагогічне управління процесом формування і розвитку 

особистості шляхом створення сприятливих умов.  
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Теоретико-методологічні засади особистісно зорієнтованого виховання 

обґрунтовано у працях Т. Алєксєєнко, О. Безкоровайної, І. Беха, І. Білецької, 

Л. Канішевської, О. Коберника, В. Кременя, Х. Лийметса, Г. Назаренко, 

І. Осадченко, В. Оржеховської, Г. Пустовіта, С. Совгіри, О. Столяренко, 

О. Сухомлинської, В. Шахрай, В. Яковлєвої та ін.  

У дослідженнях науковців актуалізовано проблему становлення та розвитку 

виховних систем у закладах загальної середньої освіти (О. Гречаник, І. Єрмаков, 

В. Кабуш, В. Караковський, В. Кириченко, В. Ковальчук, Г. Ковганич, Л. Новикова, 

В. Оржеховська, І. Погоріла, Н. Селіванова, В. Созонов, Г. Сорока, Є. Степанов, 

Т. Федорченко та ін.); функціонування виховних систем закладів вищої освіти 

(О. Бартків, О. Лучанінова, О. Макарова та ін.), виховних систем приватних закладів 

освіти (О. Язиков та ін.). 

Впровадження проектних технологій в освітній процес схарактеризовано 

низкою зарубіжних (Л. Байбородова, В. Безрукова, Д. Джонс, О. Кравцов, 

В. Кілпатрік (W. Kilpatrick) та ін.), вітчизняних (О. Безпалько, В. Докучаєва, 

О. Киричук, О. Коберник, А. Лігоцький, С. Прищепа та ін.) науковців. 

Незважаючи на велику кількість праць, у яких висвітлено різноманітні аспекти 

становлення та розвитку виховних систем, поза увагою дослідників залишилася 

важлива проблема – теоретичні та методичні засади проектування виховної системи 

закладу загальної середньої освіти. Потребує обґрунтування методологія 

проектування виховної системи закладів загальної середньої освіти. Залишаються 

недостатньо дослідженими низка питань, зокрема: моделювання означеного 

процесу, визначення організаційно-педагогічних умов його реалізації та підготовка 

педагогічних працівників і керівників закладів загальної середньої освіти до 

проектування виховних систем та ін. 

Теоретичний аналіз літератури та досвіду виховної діяльності в закладах 

загальної середньої освіти дають підстави визначити низку суперечностей між: 

– потребою суспільства у ефективно діючій виховній системі та 

традиційним підходом до організації виховного процесу в закладах загальної 

середньої освіти;  

– значним потенціалом проектування виховних систем закладів 

загальної середньої освіти та недостатнім розробленням теоретико-методичних 

засад його здійснення; 

– потребою сучасного закладу загальної середньої освіти у науково-

методичному забезпеченні проектування виховної системи та відсутністю його 

узагальнення в педагогічній науці; 

– об’єктивною необхідністю проектування виховних систем закладів 

загальної середньої освіти та відсутністю науково обґрунтованої моделі його реалізації; 

– необхідністю проектування виховних систем закладів загальної 

середньої освіти та непідготовленістю педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти до означеної діяльності. 

Отже, актуальність проблеми, її важливе теоретичне та практичне значення, 

відсутність комплексного вивчення та необхідність розв’язання вищезазначених 

суперечностей, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Теорія і 

методика проектування виховної системи загальноосвітнього навчального 
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закладу» (далі в тексті дисертації замість «загальноосвітній навчальний заклад» 

(ЗНЗ) вживається «заклад загальної середньої освіти» (ЗЗСО)), відповідно до Закону 

України «Про освіту» (2017). 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане як складова науково-дослідної теми кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини «Формування ціннісних орієнтацій учнів в освітньо-виховному 

середовищі загальноосвітньої школи» (номер державної реєстрації 0116U000115) та 

відповідно до основних напрямів та завдань держбюджетної теми «Проектування 

сучасних виховних систем загальноосвітнього навчального закладу» (номер 

державної реєстрації 0115U000196), що виконувалася на базі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2015–2016 рр.). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 5  

від 24. 11. 2015 р.) та узгоджена у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 15. 12. 2015 р.). 

Мета дослідження – на основі узагальнення досліджуваної проблеми 

обґрунтувати теоретичні та методичні засади проектування виховної системи 

закладу загальної середньої освіти.  

Загальна гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективне 

проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти можливе за 

умови розробки науково-теоретичних і методологічних концептів означеного 

процесу, забезпечення формування готовності педагогічних працівників та 

керівників ЗЗСО до проектування. 

Загальну гіпотезу конкретизовано у часткових припущеннях щодо розв’язання 

означеної проблематики шляхом: 

– створення сприятливого виховного середовища для реалізації проекту 

виховної системи закладу освіти; 

– врахування у проекті виховної системи закладу загальної середньої освіти 

особливостей її життєдіяльності, природного, предметного та соціокультурного 

середовища, регіональних, національних, демографічних ознак тощо; 

– розроблення комплексу надійних індикаторів для діагностування 

ефективності проекту виховної системи закладу загальної середньої освіти; 

– формування готовності керівників та педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти до проектування виховної системи. 

Реалізація визначеної мети дослідження передбачає розв’язання таких 

завдань: 

1. Розкрити проблему проектування виховної системи закладу загальної 

середньої освіти та з’ясувати зміст і структуру основних понять дослідження. 

2. Здійснити історико-педагогічний аналіз виникнення, становлення та 

розвитку вітчизняних та зарубіжних виховних систем.  

3. З’ясувати особливості психолого-педагогічного діагностування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти та обґрунтувати програму самоаналізу її стану. 

4. Обґрунтувати теоретико-методичні засади проектування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти.  
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5. Розробити та обґрунтувати модель проектування виховної системи 

закладу загальної середньої освіти. 

6. Визначити критерії, показники та з’ясувати рівні готовності керівників 

та педагогічних працівників до проектування виховної системи ЗЗСО. 

7. Підготувати керівників та педагогічних працівників до проектування 

виховної системи закладу загальної середньої освіти. 

Об’єкт дослідження – виховна система закладу загальної середньої освіти; 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади проектування 

виховної системи закладу загальної середньої освіти. 

Концептуальні засади дослідження. Провідною ідеєю дослідження є 

положення про те, що проектування виховної системи закладу загальної середньої 

освіти здатне модернізувати процес виховання, перевести його у якісно новий стан 

цілісної взаємодії учасників виховної системи (учнів, вчителів, батьків). 

Ефективність цього процесу залежить, насамперед, від рівня готовності 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти до проектування виховних 

систем ЗЗСО. 

Концепція дослідження містить три взаємопов’язані концепти науково-

педагогічного пізнання: методологічний, теоретичний і практичний. 

Методологічний концепт відображає взаємодію і взаємозв’язок різноманітних 

наукових підходів до проектування виховної системи закладу загальної середньої 

освіти, а саме: 

− системний підхід має на меті ґрунтовний аналіз виховної системи як 

комплексу взаємопов’язаних та взаємозумовлених компонентів, що становить 

цілісну соціально-педагогічну структуру; проектування як складної програми 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, що забезпечує досягнення визначених цілей 

і задач виховання;  

− особистісно-діяльнісний підхід передбачає доцільно організований, 

різноманітний, активно суб’єктивний, особистісно значущий процес виховання, 

зорієнтований на особистість учня з максимальним урахуванням його мотивів, 

потреб, цілей, здібностей та індивідуальних особливостей; 

− історичний підхід дає можливість проаналізувати становлення та 

розвиток виховних систем в історичній ретроспективі; 

− аксіологічний підхід забезпечує орієнтацію виховного процесу на 

ціннісне ставлення до себе учасників виховної системи та виховного середовища на 

засадах інтеріоризації суспільних цінностей, тобто перетворення їх у систему 

особистісних цінностей, соціальних норм і зразків поведінки у життєдіяльності, 

здійснення саморозвитку і самореалізації;  

− детерміністськuй підхід, згідно якого успішне проектування виховної 

системи зумовлює досягнення мети та завдань виховного процесу; 

− синергетичний підхід уможливлює розгляд потенціалу виховної системи 

закладу загальної середньої освіти, що виникає в результаті взаємодії компонентів, 

елементів та підсистем; 

− формаційний підхід дає можливість визначити чинники, що 

зумовлювали ґенезу вітчизняних виховних систем; 
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− парадигмальний підхід дозволяє простежити проектування виховної 

системи закладу освіти через сукупність світоглядних ідей, теоретико-

методологічних підходів, нової стратегії освіти та парадигми виховання; 

− середовищний – уможливлює використання виховного та розвивального 

потенціалу впливу середовища на особистість; 

− компетентнісний – забезпечує здатність педагога здійснювати 

проектування з урахуванням зміни цілей та очікуваних результатів виховного процесу. 

Науковий пошук на різних етапах дослідження спирається на такі принципи: 

загальні (науковості, доступності, систематичності та послідовності, зв’язку теорії і 

практики, свідомості, активності й діяльності), специфічні, що зумовлені 

особливостями виховної системи (цілісність, структурованість, відкритість, 

взаємозалежність системи та середовища, ієрархічність); стосуються суб’єктів 

виховання (цілеспрямованість, гуманізація і демократизація, культуровідповідність, 

національна спрямованість). 

Теоретичний концепт визначив змістову основу концепції дослідження, що 

містить такі основні складники: 

– комплекс філософських, соціологічних, психологічних, педагогічних 

дефініцій, положень, теорій щодо розкриття сутності ключових понять 

досліджуваного процесу; 

– типологія виховних систем, визначення їх характерних особливостей; 

– система методичного інструментарію для формування готовності 

педагогічних працівників та керівників до проектування виховних систем ЗЗСО; 

– модель проектування виховної системи, що ґрунтується на аксіологічному, 

особистісно-розвивальному, системному, детерміністському, синергетичному, 

формаційному, парадигмальному підходах та передбачає низку етапів проектування: 

початковий, моделювання, реалізація проекту, корекційний, заключний. 

Практичний концепт відображає інтеграцію теорії з практикою: на основі 

обраної методології і запропонованих концептуальних положень передбачає аналіз 

практичної діяльності педагогів, учнів, батьків в контексті організації сучасного 

виховного процесу, проектування та забезпечення функціонування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти, що уможливлює формування 

гуманістично спрямованої особистості; формування готовності керівників та 

педагогічних працівників до проектування виховних систем ЗЗСО. 

Методологічну основу дослідження становлять: основні закони діалектики; 

філософські положення про систему та виховання; системний, аксіологічний, 

особистісно-діяльнісний, історичний, детерміністський, середовищний, 

синергетичний, формаційний, парадигмальний, компетентнісний наукові підходи; 

філософські, психологічні, педагогічні ідеї та положення про виховання як 

педагогічну взаємодію, виховну систему, проектування як інноваційну технологію.  

Теоретичну основу дослідження становлять основні положення системного 

підходу та теорії систем (Р. Акофф (R. Ackoff), Ю. Афанасьєв, Л. Берталанфі 

(L. Bertalanffy), І. Блауберг, І. Дудник, Ф. Перегудов, В. Садовський, Ю. Сурмін, 

Ф. Тарасенко, Т. Трушнікова, А. Уємов, Ю. Шабанова, Е. Юдін та ін.); застосування 

системного підходу у виховному процесі та наукові засади становлення і розвитку 

виховних систем закладів освіти (О. Бартків, І. Бех, Є. Бондаревська, О. Гречаник, 
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І. Єрмаков, В. Кабуш, В. Караковський, В. Кириченко, Г. Ковганич, В. Кремінь, 

Х. Лийметс, І. Мартинюк, Л. Новикова, І. Погоріла, О. Савченко, Н. Селіванова, 

В. Созонов, Г. Сорока, Є. Степанов та ін.); теоретико-методичні основи організації 

та управління виховним процесом у школі (О. Безкоровайна, І. Бех, Є. Бондаревська, 

І. Білецька, Г. Ващенко, О. Вишневський, Т. Волкова, В. Гнатюк, О. Гречаник, 

Л. Канішевська, Х. Лийметс, Г. Назаренко, І. Осадченко, Г. Пустовіт, О. Столяренко, 

О. Сухомлинська, В. Оржеховська В. Ягоднікова та ін.); проблематика проектної 

діяльності, використання проектних технологій у педагогічному процесі 

(О. Безпалько, Д. Джонс (D. Jones), Л. Довгополова, В. Докучаєва, Д. Дьюї 

(J. Dewey), У. Кiлпатрiк (W. Kilpatrick), О. Киричук, О. Коберник, М. Кнолль 

(M. Knoll), А. Лігоцький, Т. Маркхейм (T. Markham), І. Підласий, С. Прищепа та ін.); 

професійна підготовка майбутніх педагогів до проектування виховної діяльності 

(Л. Байбородова, О. Безпалько, В. Безрукова, В. Докучаєва, О. Дубасенюк, 

В. Киричук, В. Ковальчук, О. Лучанінова, В. Ортинський, О. Отич, Т. Ткач та ін.).  

На всіх етапах дослідження використано комплекс методів, адекватних меті 

та завданням:  

– теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження, вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного 

досвіду, абстрагування, порівняння, узагальнення, систематизація (для 

обґрунтування вихідних теоретичних положень, систематизації поглядів і підходів з 

окресленої проблематики, з’ясування базових понять дослідження та визначення 

концептуальних підходів до вивчення проблеми проектування виховної системи 

закладу загальної середньої освіти);  

– емпіричні: педагогічне спостереження та аналіз його результатів; методи 

опитування: бесіди з педагогами, учнями, батьками, опитування, анкетування, Swot-

аналіз, за допомогою яких було зібрано емпіричний матеріал з проблеми 

дослідження та обґрунтовано теоретико-методичні засади проектування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти; моделювання – для обґрунтування та 

створення моделі проектування виховної системи; експертної оцінки та незалежних 

характеристик; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) – для 

визначення якісних і кількісних показників на кожному його етапі та рівнів 

готовності керівників і педагогічних працівників до проектування виховної системи 

закладу освіти;  

– статистичні: кількісний та якісний аналіз результатів дослідження 

методами математичної статистики з метою визначення динаміки рівнів готовності 

керівників та педагогічних працівників до проектування виховних систем закладів 

загальної середньої освіти. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну роботу 

здійснювали на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників, Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини, Городецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, Кочубіївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Паланської сільської ради, Дмитрушківської 
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загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, Родниківської ЗОШ І–ІІІ ступенів  

імені Т. Г. Шевченка Уманської районної ради. На різних етапах у дослідженні 

брали участь 384 керівники, 673 педагогічні працівники та 357 учнів закладів 

загальної середньої освіти; із них в контрольну групу ввійшли 312 педагогічних 

працівників та 196 керівників ЗЗСО; експериментальну групу – 361 педагогічний 

працівник та 188 керівників ЗЗСО. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

розроблено та обґрунтовано:  

– теоретико-методичні засади проектування виховної системи закладу 

загальної середньої освіти; визначено найбільш дієві потенційні можливості 

виховної системи щодо розвитку особистості учня: розкриття сутнісних 

характеристик особистості, її потенціалу та самореалізації, формування 

міжособистісних стосунків та морально-етичних цінностей; 

– авторську модель проектування виховної системи, що ґрунтується на 

аксіологічному, особистісно-розвивальному, системному, детерміністському, 

синергетичному, формаційному, парадигмальному підходах; містить мету, 

обґрунтування концепції виховної системи, розв’язання завдань учасниками 

системи (учні, педагоги, батьки); визначення критеріїв, показників результативності; 

передбачає можливість здійснювати коригувальний вплив, вибір варіантів щодо 

подальшого функціонування виховної системи;  

– організаційно-педагогічні умови ефективного проектування виховної 

системи: створення сприятливого виховного середовища для реалізації проекту 

виховної системи школи; врахування особливостей життєдіяльності школи, 

природного, предметного та соціокультурного середовища, регіональних, 

національних, демографічних ознак; розроблення комплексу індикаторів для 

діагностування ефективності проекту виховної системи закладу загальної середньої 

освіти; забезпечення підготовки керівників та педагогів до проектування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти; 

– виокремлено та охарактеризовано чинники ефективності проектування 

виховних систем закладів освіти; критерії, показники та рівні готовності керівників 

та педагогів до ефективного проектування виховної системи закладу загальної 

середньої освіти; 

– визначено сутність поняття «готовність педагога до проектування виховної 

системи», що трактується як інтегративна характеристика особистості, здатність 

розробляти проект майбутньої життєдіяльності суб’єктів педагогічної взаємодії 

(педагогів, учнів, батьків) та реалізовувати його у конкретному закладі освіти, що 

уможливлює створення та функціонування виховної системи, досягнення 

визначених цілей і задач виховання.  

– уточнено сутність ключових понять: «виховна система закладу загальної 

середньої освіти», «виховне середовище виховної системи», «проектування 

виховної системи закладу загальної середньої освіти»; 

– удосконалено науково-методичне забезпечення процесу формування 

готовності педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої 

освіти до проектування виховних систем ЗЗСО; 

– подальшого розвитку набули наукові положення про виховну систему 
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закладу загальної середньої освіти; суб’єкти та об’єкти проектування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти 

методики діагностування та формування готовності педагогічних працівників і 

керівників ЗЗСО до проектування виховних систем; розробленні змісту дисциплін 

«Проектування сучасних виховних систем», «Зарубіжна система вищої освіти», 

«Системний підхід у вищій школі» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; оновленні змісту дисциплін: 

«Педагогіка», «Педагогіка та історія педагогіки», «Історія педагогіки», «Історія 

освітньо-виховних систем», «Управління навчальною та виховною діяльністю», 

«Теорія і методика виховання», «Методика виховної роботи», «Актуальні проблеми 

теорії виховання». 

Фактичний матеріал, основні положення і висновки дослідження можуть бути 

використані для створення і впровадження в освітній процес закладів освіти 

варіативних курсів; у практичній виховній роботі педагогічних працівників та 

керівників ЗЗСО; в системі професійної підготовки педагогічних працівників та в 

системі післядипломної педагогічної освіти в аспекті вдосконалення методики 

виховної роботи; у подальших дослідженнях теорії та методики виховання. 

Видані автором монографії, навчально-методичний посібник дозволяють 

застосовувати результати дослідження у широкій освітній практиці.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Черкаського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка 

№ 203/01-18 від 10.09.2020), Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (довідка № 146 від 22.12.2020), 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 346/02-13  

від 19.06.2020), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (довідка № 2150/01 від 22.12.2020).  

Особистий внесок автора. У монографії «Проектування виховної системи 

загальноосвітнього навчального закладу: теорія, історія, практика» (співавтори 

О. Коберник, С. Прищепа, М. Ткачук, 2016) схарактеризовано теоретичні та 

методологічні засади проектування виховної системи загальноосвітнього 

навчального закладу (автор. стор. 41–89). У посібнику  «Методика навчання 

педагогіки: практико-орієнтований аспект» (співавтори Н. Безлюдна, В. Бойченко 

Н. Дудник та ін., 2017) проаналізовано вивчення студентами перспективного 

педагогічного досвіду (автор. стор. 138–149). У монографії «Формування 

професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика» (співавтори 

Н. Безлюдна, В. Бойченко Н. Дудник та ін., 2020) розкрито формування 

діагностичної компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти (автор. 

стор. 55–82). У монографії «Управління закладами освіти: теорія, історія, практика» 

(співавтори Н. Безлюдна, В. Бойченко, О. Бялик та ін., 2020) визначено основи 

управління розвитком виховної системи закладу загальної середньої освіти (автор. 

стор. 97–117). У статті «Проектування виховної системи закладу загальної середньої 

освіти» (співавтори О. Коберник, С. Прищепа, І. Білецька, 2018) автором 

виокремлено методологічні підходи до проектування виховної системи, розкрито 

етапи проектування. Ідеї співавторів у дисертації не використані. 
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Апробація результатів дослідження здійснювалися шляхом їх публікацій в 

різноманітних педагогічних виданнях, у виступах та обговореннях на науково-

практичних конференціях різного рівня, а саме: міжнародних – «Realita a perspektívy 

vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty» (Sládkovičovo, Slovak 

Republic, 2016), «Scientific and professional conference problems of humanities and 

social sciences – 2016» (Budapest, Hungary, 2016), «Актуальні наукові дослідження в 

сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2016), «Личность, образование, 

общество. Современное образование: теория, методология, практика» (Гродно, 

Білорусь, 2017), «Сравнительная педагогика в условиях международного 

сотрудничества и европейской интеграции» (Брест, Білорусь, 2017), «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (Київ, 2017), 

«Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та 

перспективи (Умань, 2017–2018), «Модернізація освітнього середовища: проблеми 

та перспективи» (Умань, 2017–2019), «Science and Technology of the Present Time: 

Priority Development Directions of Ukraine and Poland» (Wolomin, Republic of Poland, 

2018), «Актуальні проблеми рекреації психології та педагогіки дитинства» (Одеса, 

2018), «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та 

педагогічні аспекти» (Умань, 2018–2020), «Освіта XXІ століття: теорія, практика, 

перспективи» (Київ, 2019), «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у 

контексті євроінтеграційних процесів» (Тернопіль, 2019), «Естетичні засади 

розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін (Умань, 

2020), всеукраїнських – «Формування змісту профільного навчання як стратегічний 

напрям модернізації освіти в Україні» (Київ, 2015), «Управління навчальними 

закладами: теорія, історія, практика» (Умань, 2015), «Сучасні проблеми 

гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів» (Умань, 2015), 

«Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських 

структур: світовий досвід» (Херсон, 2016), «Актуальні проблеми мистецької 

підготовки майбутнього вчителя» (Вінниця, 2016), «Психологічне забезпечення 

інноваційних технологій підготовки фахівців у освітньо-професійному просторі 

вишу» (Кам’янець-Подільський, 2017), «Молодь, освіта, наука та мистецтво» 

(Умань, 2017), «Виховна система школи: сутність, моделювання, проектування» 

(Умань, 2017), «Зміст і технології навчання у педагогічній професійній освіті» 

(Переяслав-Хмельницький, 2018–2019), «Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019), «Збереження емоційної стабільності у 

конфліктних ситуаціях» (Умань, 2019), «Теоретико-методологічні основи розвитку 

освіти та управлінської діяльності» (Херсон, 2020).  

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, звітних науково-практичних конференціях викладачів 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2016–2020).  

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 41 публікації автора 

(5 – у співавторстві), з них: 3 монографії, 1 навчально-методичний посібник, 

23 статті відображають основні наукові результати (4 – у зарубіжних періодичних 

виданнях), 8 – апробаційного характеру, 5 – додатково відображають результати 

дисертації, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 

Матеріали кандидатської дисертації «Виховання морально-естетичних 
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почуттів молодших школярів засобами української народної казки», (спеціальність 

13.00.07 теорія та методика виховання), захищеної в 2007 році в Інституті проблем 

виховання, в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, 10 додатків на 53 сторінках. 

Повний обсяг тексту становить 490 сторінок (основного тексту – 377 сторінок).  

У списку використаних джерел подано 490 найменувань, з них 21 – іноземними 

мовами. Робота вміщує 25 таблиць, 7 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет наукового 

пошуку; сформульовано гіпотезу, обґрунтовано концепцію, методологічні й 

теоретичні засади дослідження; окреслено методи дослідження; визначено 

експериментальну базу; аргументовано наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів та особистий внесок автора у роботах, опублікованих у 

співавторстві; зазначено відомості про стан апробації й упровадження одержаних 

результатів; представлено структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Виховна система закладу загальної середньої освіти як 

об’єкт наукового дослідження» – здійснено аналіз феномену «виховання» та сучасної 

виховної ситуації; проаналізовано сутність та ключові характеристики виховної 

системи, що належить до «відкритих» соціальних систем; з’ясовано особливості 

психолого-педагогічного діагностування виховної системи закладу загальної середньої 

освіти та обґрунтовано програму самоаналізу стану виховної системи. 

У розділі проаналізовано сутнісні характеристики таких понять, як «система», 

«системний підхід», «виховна система», «виховна система закладу загальної середньої 

освіти». Проаналізовано постулати загальної теорії систем (General System Theory): 

– функціонування системи може бути описане на основі вивчення структурно-

функціональних зв’язків між елементами, що утворюють цілісність (систему); 

– організація (структура) системи виявляється через стан (властивості і функції) 

елементів, що безпосередньо взаємодіють із середовищем (оточенням) системи; 

– організація системи цілком визначає її функції і взаємодію із 

середовищем. 

Встановлено зв’язок поняття «система» з поняттями: «цілісність», 

«структура», «зв’язок», «елемент», «відношення», «підсистеми» та сформульовано 

такі системні принципи: цілісності (властивості системи не дорівнюють сумі 

властивостей складових її елементів, система, як єдине ціле, має принципово нові 

властивості, що не існують без об’єднання частин y систему – явище 

емерджентності – поява у цілого властивостей, неадитивних властивостям частин, 

що входять у нього, тобто властивостей, що не пояснюються властивостями його 

частин; вилучення підсистем, елементів системи призводить до втрати суттєвих 

властивостей системи); структурності (можливість опису системи через 

встановлення її структури, тобто мережі зв’язків системи; обумовленість поведінки 

системи поведінкою її окремих елементів і властивостями її структури); 

взаємозалежності системи і середовища (система формує і проявляє свої 
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властивості у процесі взаємодії з середовищем, система, яка успішно функціонує в 

одних умовах, може виявитися неефективною через переміщення в інші умови); 

ієрархічності (кожний компонент системи у свою чергу може розглядатися як 

система, а досліджувана у цьому випадку система є одним з компонентів ширшої 

системи); множинності опису кожної системи (через принципову складність кожної 

системи її адекватне пізнання вимагає побудови безлічі різних моделей, кожна з 

яких описує лише певний аспект системи); синергічності (здатність до комбінованої 

однонаправленої дії різних елементів, речовин, частин у системі, загальний ефект 

від якої перевищує вплив, що виникає з кожного компонента окремо).  

Виховну систему закладу загальної середньої освіти визначено як комплекс 

взаємопов’язаних та взаємозумовлених основних компонентів (виховна мета, 

концепція, завдання, суб’єкти (учні, педагоги, батьки), виховне середовище 

(системоутворююча діяльність, спілкування, відносини, управління, 

самоуправління, взаємодія), що становить цілісну соціально-педагогічну структуру і 

забезпечує у процесі свого функціонування та розвитку становлення, реалізацію і 

самореалізацію особистості, її життєздійснення та розвиток.  

Аналіз поглядів науковців (І. Єрмаков, В. Кабуш, В. Оржеховська, 

Н. Селіванова, Г. Сорока, Т. Федорченко та ін.) дав можливість узагальнити 

структуру виховної системи закладу загальної середньої освіти: мета, виражена у 

вихідній концепції (тобто сукупність ідей, для реалізації яких система 

створюється); діяльність і спілкування, що забезпечують її реалізацію, суб’єкти 

діяльності, які її організовують і беруть в ній участь; відносини суб’єктів 

діяльності, які інтегрують суб’єктів у спільноту; виховне середовище системи, що 

освоєне суб’єктом; управління, що забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну 

систему і розвиток системи.  

Доведено, що найбільш ефективними є саме гуманістичні виховні системи, що 

характеризуються ставленням до особистості, як до найвищої цінності на 

раціональному, емоційно-афективному рівнях та, водночас, передбачають 

індивідуальний особистісно зорієнтований підхід до учня. 

Вивчення досвіду роботи закладів загальної середньої освіти, аналіз праць 

науковців (О. Гречаник, І. Єрмаков, В. Кабуш, В. Кириченко, Л. Новикова, 

І. Погоріла та ін.) дозволив охарактеризувати основні етапи розвитку виховної 

системи (становлення, стабільного розвитку, остаточного формування, оновлення та 

перебудови чи її відмирання), їх особливості, системо-утворюючі чинники. 

На першому етапі – становлення системи – виникають оригінальні ідеї у 

педагогів, формулюється мета виховної системи, визначаються цілі та орієнтири в 

організації виховного процесу. Розробляється теоретична концепція, моделюється 

структура виховної системи, встановлюються зв’язки між компонентами. 

Відбувається оцінювання пройденого шляху, перегляд педагогічних позицій, 

головна мета формування колективу однодумців на основі нового педагогічного 

мислення, започаткування традицій, правил життя, стилів спілкування. Основними 

методами становлення виховної системи на цьому етапі є методи переконання, 

вимоги, перспективи. Взаємодія з середовищем здійснюється стихійно, в цілому 

система характеризується розрізненістю, автономністю діяльності її компонентів, 

може виникати тимчасова дисгармонія. Відчуття приналежності до колективу 
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системи властиве переважно активу. 

Створення будь-якої системи зумовлене прагненням її елементів до 

впорядкованості, цілісності. На етапі становлення системи інтеграція сприяє 

створенню розвивального середовища, засвоєння норм, способів діяльності та 

спілкування. Інтеграція системи співіснує з тенденцією до дезінтеграції; розв’язання 

протиріч між процесами інтеграції та дезінтеграції є рушійною силою розвитку 

виховної системи. Інтеграція, насамперед, проявляється в згуртованості колективу, 

стандартизації ситуацій, стосунків, дезінтеграція – в порушенні стабільності, 

зростанні індивідуальних та групових відмінностей, руйнуванні елементів системи. 

Наступний етап – стабільного розвитку виховної системи – передбачає 

відпрацювання та закріплення досягнутого, створення структури системи, розвитку 

колективу, органів самоуправління; визначення системоутворюючих видів 

діяльності. В учнів виникає прагнення більше часу проводити разом; розвивається 

ініціатива і самостійність, пріоритетні напрями функціонування системи; 

відпрацьовуються найбільш ефективні форми і методи виховання, зароджуються 

колективні традиції. Педагогічний колектив позитивно оцінює переваги 

впорядкованої системної виховної діяльності, значення взаємної відповідальності в 

досягненні спільних успіхів, однак, учнівський і педагогічний колектив на цьому 

етапі на становлять єдиного колективу. Основними методами розвитку системи є 

метод досвіду суспільної поведінки, організації різносторонньої діяльності, 

стимулювання і мотивації діяльності та поведінки. Важливим є узгодженість темпів 

розвитку учнівського та педагогічного колективів. Заклад освіти прагне зайняти 

позицію референтної групи для учнів. 

Третій етап – остаточне формування системи – шкільний колектив як 

об’єднання дітей та дорослих має спільну мету, діяльність, співпрацю. 

Посилюється увага колективу до кожної особистості. Відбувається інтеграція 

навчально-пізнавальної та позаурочної виховної діяльності. Актуальними є 

методи самовиховання та перевиховання, саморозвитку, самооцінки. 

Здійснюється акумулювання традицій та їх передача від покоління до покоління, 

загальна «педагогізація» навколишнього середовища. Шкільний колектив набуває 

нового якісного стану, виступає як єдине ціле. У членів учнівського та 

педагогічного колективів сформоване «почуття школи». У педагогів розвивається 

нове педагогічне мислення, що базується на основі самоаналізу та педагогічній 

творчості, формується тип вчителя-дослідника, міцнішають зв’язки з соціальним 

середовищем. На цьому етапі виховна система вирішує завдання формування 

вільної, гуманної, творчої особистості. 

Четвертий етап характеризується оновленням та перебудовою системи, що 

може здійснюватись революційним чи еволюційним шляхом; можливий кризовий 

період розвитку виховної системи закладу освіти, обумовлений, зокрема, втомою 

в колективі, зниженням рівня творчої активності, незадоволеністю основними 

видами діяльності, недостатністю новизни у життєдіяльності системи. Для 

збереження системи необхідно ускладнювати завдання, розширювати зміст 

провідної діяльності колективу, її змісту та методів з урахуванням соціальної 

ситуації. Оновлення системи відбувається на основі створення інноваційних умов 
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для діяльності, творчості, зміни лідерів, удосконалення управління шляхом 

демократизації та гуманізації. 

Кризовий період розвитку виховної системи може спричинити: зміну 

провідних видів діяльності, що сприяє поновленню цілісності системо-утворюючих 

зв’язків; виникнення на базі попередньої системи нової системи, що зберігає окремі 

цінності та традиції старої системи; зникнення системи, відсутність нового витку 

розвитку, руйнування основних системо-утворюючих зв’язків та форм. 

Значний вплив на формування та розвиток виховних систем належить 

традиціям та інноваціям, на що вказують науковці (В. Докучаєва, О. Дубасенюк, 

А. Макаренко, І. Підласий та ін.). Функціонування соціальної системи передбачає її 

цілісність, упорядкованість, певну стандартизацію та уніфікацію, що значною мірою 

відображається у традиціях; водночас, зміна поколінь учасників системи, їх 

прагнення до творчості, новизни, потреба вдосконалити систему згідно вимог часу 

потребує впровадження інновацій у виховну систему. Для виховної системи 

характерним є впровадження інновацій та перетворення їх з часом у традиції.  

Водночас, прагнення впровадити якомога більшу кількість інновацій у систему, 

що вже сформувалась, може спричинити руйнування традицій (навіть руйнування 

системи); але відсутність інновацій унеможливлює розвиток системи, призводить до її 

занепаду. На наш погляд, необхідним є виважений підхід щодо впровадження 

інновацій та збереження традицій, що є «візитною карткою» виховної системи.  

Усвідомлене формування та розвиток виховної системи потребує результативної 

управлінської діяльності на всіх етапах становлення та розвитку системи. Ефективність 

управління досягається за рахунок відповідної організації системи, під якою розуміють 

її структуру та спосіб функціонування. Загалом, управління розвитком виховної 

системи здійснюється завдяки конкретизації мети, цілей виховання, розширення 

основних видів життєдіяльності, запровадження інновацій у виховний процес, 

удосконалення діяльності підсистем, взаємодії з середовищем. 

Виокремлено специфічні особливості управління на основних етапах розвитку 

виховної системи: етап становлення системи (в управлінні переважають 

адміністративно-організаційні аспекти, відсутня єдність педагогічних дій; 

управлінська діяльність, зокрема, ділові, професійні та людські якості, авторитет 

керівника мають провідне значення); етап стабільного розвитку виховної системи 

(управлінська діяльність спрямована, насамперед, на узгодження темпів розвитку, 

об’єднання учнівського (більш динамічного і революційного) та педагогічного 

(відносно статичного і консервативного) колективів у єдиний колектив; надзвичайно 

важливою є організація різносторонньої діяльності, співпраці, що ґрунтується на 

взаємоповазі та відповідальності педагогів, батьків, учнів); етап остаточного 

формування системи (адміністративно-наказові форми практично зникають з 

арсеналу керівництва; зростає увага колективу до потреб та інтересів кожної 

особистості, враховується точка зору всіх учасників системи; зростає інтенсивність 

процесів самоуправління та саморегуляції діяльності системи); етап оновлення, 

перебудови системи (недостатність новизни у життєдіяльності системи, зниження 

рівня творчої активності, «втомленість» колективу потребує цілеспрямованих 

зусиль керівництва закладу освіти та органів самоврядування, які сприяють 

впровадженню інновацій, генерують ідеї, організовують їх виконання, відповідають 
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за взаємодію підсистем у структурі системи, стан стосунків у колективі, здійснюють 

чітке регулювання діяльності всіх компонентів виховної системи). 

Гармонійне поєднання управління з самоуправлінням, самоврядуванням 

уможливлює розв’язання завдань виховного процесу, сприяє впровадженню засад 

педагогіки партнерства у закладах загальної середньої освіти. Участь школярів у 

самоврядуванні підвищує соціальну активність; розвиває самостійність, ініціативу, 

творчість, відповідальність; формує навички колективної взаємодії, лідерства, 

пошуку згоди в групі, напрацювання колективних цілей і шляхів їх досягнення, 

чіткого виконання своєї частини спільної справи, аналізу і самоаналізу; забезпечує 

ефективну самостійну діяльність учнів, демократичну співпрацю, взаємодію 

учасників виховної системи; сприяє формуванню гуманних стосунків, 

толерантності, адекватної самооцінки і оцінки оточуючих; створює умови для 

набуття досвіду суспільно-корисної діяльності. 

З’ясовано особливості психолого-педагогічного діагностування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти та обґрунтовано програму самоаналізу 

стану виховної системи. Виокремлено критерії ефективності виховної системи 

закладу загальної середньої освіти: самодостатність – здатність системи до 

визнання пріоритету визначеної мети, що закладена в концепцію виховної системи, 

самостійного функціонування, спрямованого на досягнення результатів, адекватної 

самооцінки та виважене сприйняття критики; цілісність – здатність системи 

функціонувати як єдине ціле, сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених 

основних компонентів (виховна мета, концепція, завдання, суб’єкти (учні, педагоги, 

батьки, представники громадськості), виховне середовище (системоутворююча 

діяльність, спілкування, відносини, управління, самоуправління, взаємодія), що 

становить цілісну соціально-педагогічну структуру; універсальність – здатність 

системи охоплювати всі сторони життєдіяльності учасників виховної системи 

(насамперед, учнівський та педагогічний колектив); стійкість – здатність системи 

гнучко реагувати на негативні впливи (зовнішні та внутрішні), швидко 

поновлюватись до стану оптимального функціонування; результативність – 

здатність системи досягати визначеної мети та розв’язання завдань, що відображені 

у концепції виховної системи. 

До основних типів суперечностей, що виникають в процесі розвитку виховної 

системи, належать суперечності між:  

– особистістю й системою – включення людини в будь-які соціальні системи 

є специфічним, оскільки для людини за будь-яких змін дуже важливо зберегти 

свободу й незалежність. Бути елементом системи означає втратити частину своєї 

незалежності, тому що людина в системі пов’язана з виконанням загальних норм і 

певних функціональних обов’язків. Дитина може не приймати образу життя школи 

через різні причини; у педагога також можуть бути причини неприйняття концепції 

виховної системи;  

– середовищем і системою – вплив середовища, що не відповідає сутності 

виховної системи, система ігнорує, заперечує або «перетворює», згідно власних 

потреб; стимулювати розвиток виховних систем може й зміна соціального 

середовища, наприклад, політична ситуація. Криза дитячих і молодіжних 

організацій, попередніх ідеалів руйнує виховні системи, які склалися в попередні 
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роки. Однак цей фактор спонукає колективи шкіл самостійно формувати для себе 

ідеали й цінності, тобто виконувати ту роботу, яку до цього виконувала держава; 

– ситуацією й системою – ситуація може бути розглянута як елемент виховної 

системи. Ситуація – це стан системи в певний проміжок часу, певний спосіб 

виявлення виховної системи в конкретних умовах. Досить часто виникають 

суперечності між ситуаціями, що виникають на уроці та позаурочній діяльності: 

педагоги відчувають на уроках проблеми з дисципліною, інколи навпаки, навчальна 

діяльність на уроці дає більше можливостей для розвитку особистості. 

У другому розділі – «Розвиток особистості в умовах виховної системи 

закладу загальної середньої освіти» – проаналізовано потенціал виховних систем 

закладів освіти щодо розвитку особистості в ретроспективному та сучасному вимірі; 

схарактеризовано методику педагогічного діагностування виховної системи закладу 

загальної середньої освіти. 

Здійснено історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вітчизняних і 

зарубіжних виховних систем та встановлено, що вони націлені на реалізацію вимог 

особистісно зорієнтованої освіти та передбачають оптимальний розвиток і саморозвиток 

педагогів та вихованців у процесі їхньої спільної творчої життєдіяльності.  

Проведено аналіз сучасної виховної ситуації в закладах загальної середньої 

освіти та встановлено, що виховна діяльність ще не позбавлена формалізму, 

одноманітності, традиційного способу мислення вчителів, ставлення до учнів як 

об’єкту виховання. Спостерігається уніфікація виховної роботи, відсутність 

повноцінної системи виховання, перевага в педагогічній технології повчального 

виховання, монологічний підхід у спілкуванні вихователя і вихованців, опора на 

вплив, а не на саморозвиток особистості школяра. Виховна робота в сучасній школі, 

як свідчить її аналіз, становить собою, здебільшого, набір стандартних заходів з 

морально-естетичної освіти, так званих громадських доручень, заохочень і покарань. 

Виховання здійснюється як вплив, тому вихованець є лише його об’єктом, 

відбувається «підтягування» його якостей, поведінки, світогляду під певні жорсткі 

соціальні норми, ідеалізовані схеми. Все це не забезпечує можливості для 

саморозвитку особистості. 

Вивчення досвіду організації та управління виховною діяльністю в ЗЗСО, 

опитування педагогічних працівників – слухачів курсів підвищення кваліфікації 

дають підставу стверджувати, що у значної кількості школярів спостерігається 

відсутність потреби в здоровому способі життя, спад інтересу до занять фізичною 

культурою і спортом. Це, водночас, зменшує адаптивні можливості учнів до 

розумових та емоційних навантажень. Зростає кількість підлітків, схильних до 

вживання алкоголю, наркотиків, різних стимуляторів. Значно раніше розпочинають 

школярі статеве життя. У галузі психічного розвитку учнів розповсюдженим 

явищем залишається бідність у значної частини словникового запасу, емоційно-

чуттєвої сфери, низький рівень самоконтролю та саморегуляції. Збільшується 

відсоток дітей із затримкою психічного розвитку. Певні відхилення спостерігаються 

і в соціальному розвитку вихованців: низькі показники соціальної адаптованості 

школярів до школи; зростання відчуженості від батьків, учителів, школи, а відтак – 

від суспільства загалом. 

Аналіз шкільної документації (річних планів шкіл, планів виховної роботи 
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класних керівників, планів роботи методичних об’єднань) засвідчив, що більшість 

(83 %) передбачуваних заходів мають словесно-інформаційний характер. Переважно 

у закладах освіти склалася система навіювання учням стандартного набору штампів, 

формул, що суперечать життєвим ситуаціям. Опитування учнів дозволило 

встановити, що зловживання у змісті виховної роботи одними і тими самими 

інформаційними формами роботи призводить до реакції, яку психологи називають 

«межа насичення» або «ефект бумеранга» (реакція, протилежна очікуваній). 

Вивчення досвіду роботи шкіл засвідчує, що лише окремі з них шукають нові 

форми організації життя і діяльності учнів, відроджують або створюють нові дитячі 

та юнацькі громадські об’єднання та знаходять шляхи взаємодії з ними. У ході 

дослідження з’ясовано, що змістовими нововведеннями сучасних виховних систем є 

соціально-психологічна служба, система співробітництва соціальних педагогів-

вихователів та батьків, технологія проективного життєздійснення, технологія 

реабілітації мистецтвом, виховні інтерактивні технології, зокрема, технологія 

педагогічного супроводу розвитку життєвої компетентності, реалізація 

життєтворчих цільових виховних програм «Я і мистецтво», «Я – громадянин 

України», «Я серед людей», «Я – особистість», «Я і праця», «Я і природа» та ін. 

Педагогічні працівники все більше схиляються до думки, що виховання не є 

обов’язковим і самостійним процесом в діяльності сучасної школи і тим самим 

знімають з себе відповідальність за особистісні якості та властивості, які набуває 

дитина за період шкільного навчання, а, отже, в цілому за розвиток і вихованість 

особистості. Саме тому виховний процес у сучасній школі здійснюється переважно, 

узагальнено й стихійно, ніким не регулюється. Навчально-виховна робота в 

сучасному закладі загальної середньої освіти, як свідчить її аналіз, спрямована, 

передусім, на формування інтелекту, що передбачає лише певну суму знань, 

оволодіння певною інформацією. Процеси особистісного становлення опиняються в 

стані стихійного, нерегульованого розвитку. 

Обґрунтовано значний потенціал створення виховної системи закладу 

загальної середньої освіти щодо розвитку особистості. Визначено такі потенційні 

можливості виховної системи щодо розвитку особистості учня: розкриття сутнісних 

характеристик особистості, її потенціалу та самореалізації; формування гуманних 

міжособистісних стосунків; формування морально-етичних цінностей особистості. 

Зазначено, що побудова виховної системи включає визначення цілей, створення 

умов для самореалізації особистості, проектування нового стану системи, 

коригування освітнього процесу, об’єктивний аналіз його результатів, 

обґрунтування нових перспектив. 

Виокремлено критеріальні характеристики ефективних виховних систем: 

актуальність і перспективність, новизна у визначенні цілей, відборі змісту, засобів і 

форм організації виховного процесу, відповідність характеристик виховної системи 

основним положенням сучасних соціальних наук, стійкість, стабільність позитивних 

результатів виховної системи, можливість творчого застосування досвіду 

функціонування виховних систем у схожих умовах, можливість його перенесення на 

інші об’єкти (педагог, школа, мікрорайон), оптимальне витрачання сил, засобів і 

часу педагогів і вихованців для досягнення позитивних результатів, оптимальність 

досвіду в цілісному соціально-педагогічному процесі. 
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Вважаємо, що розвиток особистості в умовах виховної системи закладу 

загальної середньої освіти спрямовується на розв’язання таких завдань: задоволення 

потреб учня в соціальній активності; надання особистості можливості 

самоствердитись в найбільш значущих для неї сферах життєдіяльності; впровадження 

стилю міжособистісних стосунків, що ґрунтується на ціннісному ставленні та 

визнанні унікальності особистості; спільне цілепокладання учасників взаємодії, повна 

довіра; спільна мотивація; учитель для учня є джерелом досвіду, до нього завжди 

можна звернутися, якщо виникли життєві труднощі; формування середовища 

спільних переживань та емоцій; готовність та здатність кожного відверто виражати 

свої почуття; формування в учнів емпатії та толерантності, уважності як до власних 

переживань і переконань, так і до почуттів та переконань інших; активність і 

відповідальність кожного у процесі взаємодії; самопізнання; використання 

своєрідності та специфіки, єдності загального і особливого, що притаманне окремій 

виховній системі школи (умови, традиції, рівень вихованості учнів, склад 

педагогічного колективу, середовище та ін.); цілеспрямованість всіх компонентів 

виховної системи, її структури, що відображає у повному об’ємі всі сфери її 

функціонування; орієнтування на конкретні умови, інтереси і потреби вихованців. 

Охарактеризовано виховне середовище як один з основних компонентів 

ефективності функціонування виховної системи закладу загальної середньої освіти, 

що уможливлює її (системи) буття та характеризується як цілісна соціально-

педагогічна структура (системоутворююча діяльність, спілкування, відносини між 

учасниками виховної системи, управління, самоуправління, взаємодія).  

Доведено, що «відкритість» виховної системи школи щодо характеру взаємин 

системи і середовища забезпечує освоєння суб’єктами системи соціального, 

предметного і природного середовища, створення виховного простору, що 

забезпечує ефективний виховний вплив на особистість. Учасники виховної системи 

активно взаємодіють, насичують часовий параметр середовища, організовують 

життєдіяльність, максимально сприятливу для самореалізації і самоствердження 

особистості. Виховне середовище створює можливості для розвитку і формування 

особистості, зокрема: свобода прийняття школярем рішення про входження у 

виховне середовище; побудова діалогових стосунків з людьми різного віку і різних 

соціальних груп; вибір різних колективів, спільностей та можливостей їх зміни; 

входження в культурне, природне, інформаційне та інші види середовища. 

Взаємодія виховної системи з середовищем у контексті використання його 

потенціалу, виховних можливостей відбувається на основі: диференціації 

середовища – виокремлення компонентів середовища з метою діагностики, 

прогнозування виховних можливостей; інтеграції середовища – включення у 

виховний процес складових середовища, що відповідають меті та завданням 

виховної системи; генерування середовища – природній шлях реалізації виховного 

потенціалу середовища, що передбачає об’єднання виховних можливостей 

середовища та виховної системи; педагогізації середовища – вплив виховної 

системи на середовище з метою розкриття його виховного потенціалу, забезпечення 

вдосконалення та взаємодії.  

Самореалізація та розвиток особистості в межах виховної системи закладу 

освіти відбувається ефективно за дотримання таких умов: гуманність, як провідна 
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характеристика виховної системи закладу загальної середньої освіти – всі елементи 

системи мають бути гуманістично спрямованими: мета, виражена у вихідній 

концепції (тобто сукупність ідей, для реалізації яких система створюється); 

діяльність і спілкування, що забезпечують її реалізацію – суб’єкти діяльності, які її 

організовують і беруть в ній участь; відносини суб’єктів діяльності, що інтегрують 

суб’єктів у спільноту; середовище системи, освоєне суб’єктом; управління, що 

забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему і розвиток системи; 

можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії, реалізації пізнавальних 

інтересів та активності, що дасть змогу орієнтуватись на конкретні умови, здібності 

та потреби вихованців; педагогічно доцільна організація внутрішнього середовища 

закладу загальної середньої освіти (предметно-естетичного, просторового, 

духовного); використання виховних можливостей зовнішнього (природного, 

соціального, архітектурного) середовища і участь в його педагогізації; надання 

можливості реалізуватись в найбільш значущих сферах життєдіяльності, 

враховуючи, що кожний учень неповторний, наділений від природи унікальними 

здібностями, талантами та можливостями; формування здорового способу життя 

закладу загальної середньої освіти, в якому переважають позитивні цінності, 

мажорний тон, динамізм чергування різноманітних життєвих фаз (яскраві події і 

повсякденність, святкування і буденність). 

Доведено, що чинниками ефективного функціонування виховних систем є: 

організація ефективного учнівського самоврядування, проектної діяльності, 

ефективної роботи з батьками; становлення професійної компетентності педагогів; 

організація управління розвитком виховної системи та ін. 

У третьому розділі – «Теоретико-методичні засади проектування 

виховних систем закладів загальної середньої освіти» – проаналізовано еволюцію 

понять «проект», «проектування», «метод проектів», розкрито сутність поняття 

«проектування виховної системи закладу освіти»; обґрунтовано теоретичні засади 

проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти; розроблено 

модель та визначено організаційно-педагогічні умови проектування виховної 

системи ЗЗСО. 

Аналіз виховної роботи закладів загальної середньої освіти показав, що, 

переважно, у них виховна робота здійснюється на належному рівні, водночас, відсутні 

спроектовані сучасні виховні системи гуманістичного спрямування. Цілеспрямований 

процес організації життя, діяльності і спілкування у колективі, залучення учнів до 

активного перетворення дійсності підміняється низкою заходів без урахування 

конкретних завдань, які повинен вирішувати учнівський і педагогічний колектив. У 

такій обстановці педагоги не встигають стимулювати самостійну творчу діяльність 

учнів, психічний, фізичний, соціальний і духовний розвиток. 

Аналіз суперечливої сучасної виховної ситуації дає можливість довести 

необхідність цілеспрямованого, усвідомленого підходу до формування виховної 

стратегії школи, реалізація якого можлива лише за умови розробки продуманого та 

обґрунтованого проекту виховної системи. У дослідженні визначено орієнтири щодо 

необхідності створення проекту виховної системи закладів загальної середньої 

освіти: цінності, які засвоєні дітьми за природними каналами виховання та розвитку, 

використовуються як базові, найбільш близькі та значущі для них, але 
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наповнюються духовним змістом, стимулюючи учнів до побудови особистісної 

позиції; врахування всіх складників виховуючого середовища, яке об’єктивно існує 

у життєдіяльності дітей, структури та особливостей міжособистісних зв’язків, в яких 

задіяна дитина; застосування традиційних видів діяльності, які прийняті в соціумі та 

мікрооточенні дітей.  

На основі аналізу досліджень щодо організації проектної діяльності 

(Л. Байбородова, Д. Джонс, Дж. Дьюї, В. Килпатрік, О. Коберник, 

Є. Степанов та ін.); психолого-педагогічних особливостей здійснення проектної 

діяльності (В. Безрукова, В. Докучаєва, Л. Довгополова, І. Колеснікова та ін.); 

змісту, відбору, методики виконання проектів (З. Лаврентьєва, А. Лігоцький, 

О. Огієнко, С. Прищепа, Т. Ткач та ін.) сутність та зміст поняття «проектування 

виховної системи закладу загальної середньої освіти» тлумачиться як 

цілеспрямоване визначення програми життєдіяльності суб’єктів педагогічної 

взаємодії, всі компоненти якої взаємопов’язані між собою, складають цілісну 

структуру і забезпечують досягнення визначених цілей і задач виховання. 

Зазначаємо, що проектування виховної системи передбачає оцінювання 

виховної діяльності та потенціалу закладу загальної середньої освіти; розроблення 

моделі виховної системи, спрямованої на створення виховного середовища 

(спілкування, системоутворююча діяльність, відносини, управління, 

самоуправління, взаємодія); визначення критеріїв, показників результативності 

виховної системи та можливість здійснювати коригувальний вплив.  

Проектування виховної системи уможливлює вибір варіантів щодо 

подальшого її функціонування. Таким чином, проектування виховних систем 

різного типу (персоніфікованої виховної системи, виховної системи класу та, 

насамперед, виховної системи закладу загальної середньої освіти) дає змогу 

реалізувати мету виховного процесу на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Розроблено модель проектування виховної системи закладу загальної 

середньої освіти та охарактеризовано її структурні компоненти (рис). Модель 

проектування виховної системи передбачає, насамперед, визначення мети, концепції 

та завдань проектування виховної системи автором (ініціативною групою) проекту. 

Діяльність учасників проекту (учні, педагоги, батьки) ґрунтується на аксіологічному, 

особистісно-розвивальному, системному, детерміністському, синергетичному, 

формаційному, парадигмальному підходах. 

Проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти передбачає 

низку послідовних етапів:  

– початковий – в межах якого здійснюється діагностика, цілепокладання, 

планування виховної діяльності закладу загальної середньої освіти;  

– моделювання – створення теоретичної моделі виховної системи передбачає 

визначення та обґрунтування мети автором чи колективом однодумців, її 

конкретизація через визначення завдань щодо створення виховного середовища 

системи (спілкування, системоутворююча діяльність, відносини, управління, 

самоуправління, взаємодія), які вирішуються учасниками системи (учні, педагоги, 

батьки); 
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Рис. Модель проектування виховної системи ЗЗСО 
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Взаємодія учасників проектування (учні, педагоги, батьки) з метою 
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Виховна система ЗЗСО 

Діагностування ефективності виховної системи та корекція 

Підходи до проектування виховної системи 

Визначення мети, завдань та концепції проектування 
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Принципи проектування: прогнозування, саморозвитку, мотиваційного 

забезпечення, суб’єктної позиції учня, взаємодії, технологічності, 

безперевності і циклічності 
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– реалізація проекту – «матеріалізація» змодельованої системи, втілення 

проекту в життя, виконання запланованих проектних дій та відстежування динаміки 

цього процесу;  

– корекційний – оцінка результатів виконання проекту та здійснення, за 

потребою, корекції;  

– заключний – передбачає визначення результатів проектної діяльності, 

ефективності створеної виховної системи та вибір варіантів щодо продовження її 

(системи) функціонування. 

Виокремлено принципи та підходи до проектування виховних систем закладів 

загальної середньої освіти. 

Принцип прогнозування. Кожний учасник освітнього процесу, насамперед 

педагог, повинен передбачити результати діяльності, що відображають зміни 

дитини, стосунки з навколишнім світом. Прогноз, як правило, базується на аналізі 

даних, що отримані під час діагностики навченості, вихованості, рівня соціалізації, а 

також поточного спостереження за поведінкою, діяльністю, стосунками дитини, в 

процесі діяльності, з оточуючими. Для прогнозування велике значення має не лише 

аналіз об’єктивних даних про дитину і її стосунки, але інтуїція педагога, основою 

якої є досвід інтеріоризації педагогічної діяльності. Педагогічна інтуїція 

тлумачиться як здатність педагога передчувати наслідки реалізації педагогічних дій. 

Означений принцип потребує виконання певних вимог: визначаючи мету, 

передбачати зміни, що повинні відбутися в результаті її досягнення (будь-який 

педагогічний проект повинен бути гуманістичної спрямованості і не завдавати 

шкоди вихованцю); при створенні проекту необхідно опиратися на вже досягнутий 

освітній і виховний результат; орієнтуватися на близькі, а також середні та віддалені 

перспективи розвитку дитини; інтуїтивні припущення підтверджувати матеріалами 

аналізу об’єктивних даних; частіше «ставити» себе на місце вихованця і подумки 

програвати його поведінку, почуття, що виникають під впливом створюваної для 

нього виховної системи. 

Принцип саморозвитку означає, що в процесі проектування діяльності учня, 

його розвитку неможливо передбачити все різноманіття життєвих ситуацій, тому 

проекти виховних систем повинні бути гнучкими, динамічними, здатними під час їх 

реалізації до змін, перебудови, ускладнення або спрощення. Так звані «жорсткі» 

проекти майже завжди призводять до пригнічення ініціативи учасників виховного 

процесу. Реалізуючи цей принцип, потрібно враховувати певні тенденції: виховна 

система має свої особливості розвитку, які мають знайти відображення у процесі 

проектування; життя і діяльність учня в кожному закладі ЗЗСО відрізняється за 

змістом, непередбачуваним впливом низки факторів на розвиток виховної системи; 

все передбачити неможливо і не варто до цього прагнути; створюючи проект, варто 

передбачити, що окремі його компоненти треба буде замінити, відкоригувати; 

важливо передбачити можливість багаторазового використання проекту, 

пристосовуючи його до умов, що змінилися. 

Принцип мотиваційного забезпечення проектування виховної системи 

передбачає формування позитивного, зацікавленого ставлення учасників освітнього 

процесу до розробки і реалізації проектів, узгодженої спільної діяльності всіх 

суб’єктів виховання, що проявляється в добровільній і активній участі в 
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проектувальній діяльності. Реалізація цього принципу передбачає виконання таких 

завдань: проведення роз’яснювальної роботи про необхідність і доцільність 

індивідуальної діяльності кожного вихованця щодо розробки проектів, опираючись 

на переконливі аргументи, думку авторитетних педагогів, учнів, батьків, що мають 

такий досвід; включення педагогів, батьків, дітей в колективне обговорення переваг, 

проблем, труднощів проектування і шляхів їх подолання; залучення учасників 

освітнього процесу до розробки методичного забезпечення проектувальної 

діяльності; врахування інтересів, потреб і можливостей всіх учасників педагогічного 

процесу під час розробки проекту; забезпечення добровільної участь педагогів, 

дітей, батьків в проектувальній діяльності, уникнення нав’язування проектної 

діяльності; здійснення контролю за ходом проектування, заохочування ініціатив 

учасників освітнього процесу в створенні і реалізації проектів.  

Принцип суб’єктної позиції дитини – проектована виховна система стає 

реальною, якщо дитина є активним учасником всіх видів життєдіяльності, при 

цьому необхідно забезпечити відповідний психолого-педагогічний супровід такої 

діяльності. Реалізація цього принципу передбачає забезпечення педагогами таких 

дій: організації самодіагностики школяра, самоаналізу його досягнень, 

можливостей, проблем, труднощів, щоб дитина отримала необхідну інформацію про 

себе і можливі перспективи; визначення мети, освітніх та професійних планів за 

участю вихованця, залучитися до розроблення проекту; організація аналізу і 

рефлексії діяльності учнів на кожному етапі проектування; заохочення, підтримка 

учнівської ініціативи. 

Принцип взаємодії учасників проектування – у створенні проекту виховної 

системи активна участь належить адміністрації школи, вчителям, батькам, учням, а 

також фахівцям-консультантам. До проектування в якості експертів можуть 

залучатися представники громадськості. Для реалізації цього принципу необхідно: 

вивчити можливості участі в проектуванні виховної системи суб’єктів взаємодії; 

визначити функції, обов’язки, права кожного суб’єкта проектувальної діяльності; 

організувати спільну діяльність учасників проектування для розв’язання питань 

психолого-педагогічного супроводу означеного процесу, спільно обговорювати 

організацію і результати спроектованої виховної системи; регулювати взаємодію 

педагогів, учнів і сім’ї в процесі створення і реалізації проекту виховної системи. 

Принцип технологічності. Проектування виховної системи передбачає 

алгоритм дій адміністрації, педагогів, учнів та їхніх батьків, що забезпечує в своїй 

сукупності розв’язання педагогічних завдань. В процесі проектування здійснюється 

вибір технологій виховання дитини, що стануть основою реалізації виховної 

системи школи. Застосування цього принципу передбачає: визначення конкретної 

мети (системи цілей) для ЗЗСО; конкретизацію критеріїв, за якими відстежується 

реалізація мети (цілей); розробку етапів діяльності і плану дій ЗЗСО для досягнення 

мети (системи цілей); вибудову послідовних дій, кроків адміністрації, педагогів, 

учнів і батьків на шляху до досягнення визначених цілей; здійснення моніторингу 

результатів виховання. 

Принцип безперервності і циклічності означає, що проектування виховної 

системи здійснюється протягом всього періоду навчання і виховання. Це дозволяє 

визначити деяку циклічність в проектуванні виховної системи школи. Реалізуючи 
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цей принцип, необхідно систематично відстежувати результати проектування 

виховної системи і вносити відповідні корективи в проекти та в організацію 

виховного процесу; забезпечувати наступність в проектуванні, опираючись на 

отриманий досвід, постійно його розвиваючи, вносячи нові привабливі для 

учасників проектування методики і технології; забезпечувати безперервний процес 

удосконалення проекту виховної системи ЗЗСО, залучаючи до участі в ньому 

педагогів, дітей, батьків та відповідним чином мотивуючи їх. 

Всі принципи проектування тісно взаємопов’язані. Реалізація сукупності 

перерахованих вище принципів забезпечує успішність проектування виховної 

системи, її розвитку та досягнення виховних цілей. 

Виокремлено такі організаційно-педагогічні умови проектування виховних систем 

закладів загальної середньої освіти: формування готовності керівників та педагогічних 

працівників ЗЗСО до проектування виховної системи; створення сприятливого 

виховного середовища для реалізації проекту виховної системи школи; врахування 

особливостей життєдіяльності, природного, предметного та соціокультурного 

середовища, регіональних, національних, демографічних ознак закладів загальної 

середньої освіти; розроблення комплексу індикаторів для діагностування ефективності 

проекту виховної системи закладу загальної середньої освіти. 

У четвертому розділі – «Підготовка керівників та педагогічних працівників 

до проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти» – 

визначено критерії, показники та рівні готовності керівників та педагогічних 

працівників до проектування виховної системи ЗЗСО, обґрунтовано та апробовано 

діагностичний інструментарій, з’ясовано стан готовності до проектування виховної 

системи закладу освіти, здійснено підготовку керівників та педагогічних 

працівників до проектування виховної системи ЗЗСО, інтерпретовано результати 

експериментальної роботи. 

Визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-

практичний), показники та рівні готовності керівників та педагогічних працівників до 

проектування виховної системи ЗЗСО (початковий; середній; достатній; високий).  

Високий рівень готовності педагога до проектування виховних систем 

характеризується визнанням і прийняттям педагогом цінності проектування; 

здатністю вибору особистої позиції та стратегії педагогічної взаємодії в освітньому 

середовищі конкретного закладу освіти із застосуванням творчого підходу; 

сформованістю у педагога мотивів і бажань активно та цілеспрямовано вивчати 

вітчизняний та зарубіжний педагогічний досвід щодо створення та функціонування 

виховних систем, впроваджувати його у сучасних закладах освіти. Він передбачає 

глибоку обізнаність з основними положеннями теорії виховних систем, із змістом, 

формами і методами професійної педагогічної діяльності в умовах виховних систем; 

сформованість умінь визначати і реалізувати педагогічно доцільний зміст, форми і 

методи педагогічної взаємодії; здійснювати рефлексію цієї взаємодії, ґрунтовно 

аналізувати і проектувати виховну діяльність з урахуванням змін і коректив 

функціонування конкретної виховної системи на основі творчого підходу, 

здійснювати логічну та послідовну психолого-педагогічну діагностику виховної 

системи закладу освіти.  
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Достатній рівень готовності педагогів до проектування виховних систем 

передбачає розуміння і прийняття педагогом суб’єкт-суб’єктної взаємодії в умовах 

виховної системи закладу освіти, підтримку професійної позиції колег, 

сформованість у них переважно позитивних мотивів і бажань щодо проектування 

виховної діяльності; достатню обізнаність з основними положеннями теорії 

виховних систем, із змістом, формами і методами професійної педагогічної 

діяльності в умовах виховних систем; загальне орієнтування у специфіці 

проектування; сформованість окремих умінь визначати і реалізувати педагогічно 

доцільний зміст, форми і методи педагогічної взаємодії, аналізувати і проектувати 

виховну діяльність з урахуванням змін і коректив функціонування конкретної 

виховної системи; здійснювати загальну психолого-педагогічну діагностику 

виховної системи школи.  

Середній рівень готовності педагога до проектування виховних систем 

характеризується недооцінкою значущості моделювання та проектування; низьким 

рівнем мотивів і бажань щодо досягнення високого рівня професійної 

компетентності у професійній діяльності, визнанням значущості суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в сучасних умовах, але не сформованістю власної позиції та стратегії 

педагогічної взаємодії в освітньому середовищі конкретного закладу освіти; 

розумінням окремих потенційних можливостей проектування; посередньою 

обізнаністю з основними положеннями теорії виховних систем, зі змістом, формами 

і методами професійної педагогічної діяльності в умовах варіативності виховних 

систем; недостатньою сформованістю умінь визначати і реалізувати педагогічно 

доцільний зміст, форми і методи педагогічної взаємодії в умовах різних виховних 

систем, керування лише стандартними варіантами розв’язання педагогічних завдань, 

нездатністю здійснювати рефлексію цієї взаємодії, аналізувати і проектувати 

професійну діяльність з урахуванням змін і коректив функціонування конкретної 

виховної системи, здійснювати психолого-педагогічну діагностику виховної 

системи школи. 

Початковий рівень готовності педагога до проектування виховних систем 

виявляється відсутністю мотивів і бажань здійснювати проектування та 

реалізацію виховної системи ЗЗСО, розумінням цінності проектування, але без 

остаточного визначення для своєї професійної позиції, відсутністю умінь 

визначення стратегії педагогічної взаємодії в освітньому середовищі конкретного 

закладу освіти; характеризується недостатньою обізнаністю педагогів з 

основними положеннями теорії виховних систем, із змістом, формами і методами 

професійної педагогічної діяльності в умовах виховних систем; відсутністю умінь 

визначати і реалізувати зміст, форми і методи моделювання та проектування, 

нездатністю здійснювати рефлексію взаємодії учасників виховного процесу, 

аналізувати і проектувати виховну діяльність з урахуванням змін і коректив 

функціонування конкретної виховної системи, орієнтування лише на розв’язання 

проблем загально-фахового характеру.  

Для з’ясування стану готовності керівників та педагогічних працівників до 

проектування виховної системи ЗЗСО проведено емпіричне дослідження в 

Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, 

Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
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ім. М. В. Остроградського, Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, 

на курсах підвищення кваліфікації в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини. На різних етапах у дослідженні брали участь 

384 керівники ЗЗСО, із них контрольна група (КГ 1) – 196 осіб, експериментальна  

(ЕГ 1) – 188 осіб; та 673 педагогічних працівники закладів загальної середньої освіти, із 

них контрольна група (КГ 2) – 312 осіб, експериментальна група (ЕГ 2) – 361 особа.  

Розроблено діагностичний інструментарій для визначення стану готовності 

керівників та педагогічних працівників до проектування виховної системи закладу 

загальної середньої освіти: опитувальник «Виховна система закладу загальної 

середньої освіти», анкета «Виховне середовище виховної системи закладу загальної 

середньої освіти», роздаткові картки із завданнями практичного спрямування, 

бесіди, спостереження за освітнім процесом, самооцінювання тощо. 

Встановлено, що у керівників та педагогічних працівників ЗЗСО контрольних 

груп (КГ1, КГ2) переважав початковий та середній рівні готовності до проектування 

виховних систем – 37,8 % та 32,7 % (педагогічні працівники); 31,6 % та 29,6 % 

(керівники)). У педагогічних працівників та керівників ЗЗСО, що ввійшли до 

експериментальних груп (ЕГ1, ЕГ2) також переважав початковий та середній рівні 

готовності до проектування виховних систем – відповідно 33,2 % та 36,0 % 

(педагогічні працівники); 30,9 % та 31,9 % (керівники).  

Достатній та високий рівень готовності до проектування виховних систем 

педагогічних працівників та керівників ЗЗСО, що належать до контрольних груп 

становить, відповідно 19,6 % та 9,9 % (педагогічні працівники); 23,5 % та 15,3 % 

(керівники). У педагогічних працівників та керівників ЗЗСО, що належать до 

експериментальних груп визначено наступні показники достатнього та високого 

рівнів – 21,3 % та 9,5 % (педагогічні працівники); 21,8 % та 15,4 % (керівники). 

Загальні результати діагностування рівнів готовності до проектування виховних 

систем у педагогічних працівників та керівників ЗЗСО наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1  

Рівні готовності керівників та педагогічних працівників до проектування 

виховних систем закладів загальної середньої освіти  

Рівні  

 

КГ1  

Абс. (%) 

ЕГ1 

Абс. (%) 

КГ2 

Абс. (%) 

ЕГ2 

Абс. (%) 

Високий 30 (15,3) 29 (15,4) 31 (9,9) 34 (9,5) 

Достатній 46 (23,5) 41( 21,8) 61 (19,6) 77 (21,3) 

Середній 58 (29,6) 60 (31,9) 102 (32,7) 130 (36,0) 

Початковий 62 (31,6) 58 (30,9) 118 (37,8) 120 (33,2) 

Разом  196 (100) 188 (100) 312 (100) 361 (100) 

 

Підготовка керівників та педагогічних працівників до проектування виховної 

системи ЗЗСО передбачала проведення лекцій, дискусій, ділових ігор, 

семінарських та лабораторно-практичних занять, конференцій тощо. Використано 

технологічну карту слухача – неодмінний атрибут курсів підвищення кваліфікації. 
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Технологічна карта містила паспорт проекту майбутньої виховної системи закладу 

загальної середньої освіти, в якому цілісно та об’ємно представлені головні 

параметри, що забезпечують успіх моделювання та проектування: теоретичний 

аналіз, встановлення діалектичних протиріч, цілепокладання, діагностика, логічна 

структура проекту, методичне забезпечення, рефлексія, корекція. 

Конструювання технологічної карти сприяє формуванню нового 

педагогічного мислення: слухач курсів запрошується до проектування виховної 

системи, викладач (методист) проводить заняття одночасно з усією групою, але 

слухач працює над створенням своєї моделі; працює над проектом виховної 

системи конкретного закладу освіти. 

Таким чином, кожний слухач протягом курсів працював на «свій» заклад 

освіти: діагностика і моделювання виховної системи здійснювалось не для 

абстрактної, а заради конкретної школи з унікальними особливостями та 

характеристиками; проектування – заради колективу з яким я працюю; після 

завершення курсів слухач повертається до свого закладу освіти не лише із 

загальними знаннями, але й з конкретними напрацюваннями модернізації 

(оновлення та ін.), обговореним і захищеним проектом виховної системи. 

Забезпечено усвідомлення слухачами курсів необхідності не лише інформувати 

колектив «що сподобалося і що не сподобалося на курсах», а пропонувати на 

засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднаннях своє бачення нової школи, 

шукати підтримки в однодумців у прагненнях спроектувати виховну систему, 

вибудовувати ініціативну групу щодо цього виду діяльності. 

Для підвищення рівнів готовності педагогічних працівників та керівників 

закладів середньої освіти до проектування виховних систем ЗЗСО використано такі 

форми роботи: організаційний діалог А. Рівіна, ділова гра «Алгоритм», «Мозковий 

штурм», моделювання та захист проектів, лекції-діалоги, дискусійні клуби, 

лабораторія невирішених проблем, творчі завдання спрямовані на науково-

педагогічні дослідження та ін. 

Експертизу розроблених проектів виховної системи закладу загальної 

середньої освіти здійснювали найбільш підготовлені слухачі, викладачі інститутів 

післядипломної освіти. До захисту подавалася текстове обґрунтування, яке було 

проілюстроване таблицями, схемами, анкетами, методичними розробками та ін.  

Слухачі курсів опрацювали та проаналізували програму самоаналізу стану 

виховної системи ЗЗСО, адаптовану відповідно до нашого дослідження.  

Із слухачами курсів проведено захист персональних (групових) проектів 

виховних систем, вдосконалено методичне забезпечення процесу розвитку закладу 

освіти як цілісної системи. 

Загальні результати підготовки керівників та педагогічних працівників до 

проектування виховних систем наведено у таблицях 2 та 3. 
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Таблиця 2  

Узагальнені результати готовності керівників ЗЗСО до проектування виховних 

систем після проведення формувального етапу експерименту 

Групи 
Всього 

осіб 

Рівні готовності до проєктування виховних 

систем ЗЗСО 

початковий 
*

1m  

середній 
*

2m  

достатній 
*

3m
 

високий 
*

4m  
осіб % осіб % осіб % осіб % 

Контрольні  

(КГ1) 
Nk=196 59 30,1 55 28,1 51 26,0 31 15,8 

Експериментальні 

(ЕГ1) 
Nk=188 35 18,6 68 36,1 33 17,6 52 27,7 

 

Таблиця 3 

Узагальнені результати готовності педагогів до проектування виховних систем 

ЗЗСО після проведення формувального етапу експерименту  

Групи 
Всього 

осіб 

Рівні готовності до проєктування виховних 

систем ЗЗСО 

початковий 
*

1m  

середній 
*

2m  

достатній 
*

3m
 

високий 
*

4m  
осіб % осіб % осіб % осіб % 

Контрольні  

(КГ2) 
Nk=312 111 35,6 95 30,4 75 24,0 31 10,0 

Експериментальні 

(ЕГ2) 
Nk=361 95 26,3 123 34,0 91 25,2 52 14,5 

 

На основі порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи 

зафіксовано підвищення високого (в середньому +12 % керівники та +5 % 

педагогічні працівники) та зниження початкового (в середньому -13 % керівники  

та -14 % педагогічні працівники) рівнів готовності керівників та педагогічних 

працівників, що ввійшли до експериментальних груп (ЕГ1, ЕГ2). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено обґрунтування теоретико-методичних засад 

проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти. Результати 

дослідження засвідчили досягнення його мети й розв’язання поставлених завдань, 

що дозволило зробити такі висновки та узагальнення: 

1. Розкрито проблему проектування виховної системи закладу загальної 

середньої освіти та з’ясовано зміст і структуру основних понять дослідження на 

основі таких методологічних підходів: аксіологічний, особистісно-діяльнісний, 

системний, детерміністський, синергетичний, історичний, формаційний, 
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парадигмальний, середовищний, компетентнісний. 

Встановлено зв’язок поняття «система» з поняттями: «цілісність», 

«структура», «зв’язок», «елемент», «відношення», «підсистеми» та визначено такі 

системні принципи: цілісності; структурності; взаємозалежності системи і 

середовища; ієрархічності; множинності; синергічності.  

Проаналізовано сутнісні характеристики таких понять, як: «система», 

«системний підхід», «виховна система», «виховна система закладу загальної 

середньої освіти». 

Узагальнено структуру виховної системи закладу загальної середньої освіти: 

мета, виражена у вихідній концепції (сукупність ідей, для реалізації яких система 

створюється); діяльність і спілкування, що забезпечують її реалізацію, суб’єкти 

діяльності, які її організовують і беруть в ній участь; відносини суб’єктів діяльності, 

які інтегрують суб’єктів у спільноту; виховне середовище системи, що освоєне 

суб’єктом; управління, що забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему і 

розвиток системи.  

Охарактеризовано основні етапи розвитку виховної системи (становлення, 

стабільного розвитку, остаточного формування, оновлення та перебудови чи її 

відмирання), їх особливості, системо-утворюючі чинники. На етапі становлення 

системи виникають оригінальні ідеї у педагогів, формулюється мета виховної 

системи, визначаються цілі та орієнтири в організації виховного процесу, 

розробляється теоретична концепція, моделюється структура виховної системи, 

встановлюються зв’язки між компонентами. Етап стабільного розвитку виховної 

системи передбачає відпрацювання та закріплення досягнутого, створення 

структури системи, розвитку колективу, органів самоуправління; визначення 

системоутворюючих видів діяльності. Остаточне формування системи 

характеризується тим, що шкільний колектив як об’єднання дітей та дорослих має 

спільну мету, діяльність, співпрацю. Посилюється увага колективу до кожної 

особистості. Відбувається інтеграція навчально-пізнавальної та позаурочної 

виховної діяльності. Четвертий етап характеризується оновленням та перебудовою 

системи, що може здійснюватись революційним чи еволюційним шляхом; 

можливий кризовий період розвитку виховної системи закладу освіти, обумовлений, 

зокрема, втомою в колективі, зниженням рівня творчої активності, незадоволеністю 

основними видами діяльності, недостатністю новизни у життєдіяльності системи. 

Виокремлено специфічні особливості управління на визначених етапах 

розвитку виховної системи: на першому етапі в управлінні переважають 

адміністративно-організаційні аспекти, відсутня єдність педагогічних дій, якості й 

авторитет керівника мають провідне значення; на етапі стабільного розвитку 

виховної системи управлінська діяльність спрямована на узгодження темпів 

розвитку, об’єднання учнівського та педагогічного колективів у єдиний колектив; на 

етапі остаточного формування системи адміністративно-наказові форми зникають з 

арсеналу керівництва, зростає увага колективу до потреб та інтересів кожної 

особистості, враховується точка зору всіх учасників системи, відбувається 

інтенсивність процесів самоуправління та саморегуляції діяльності системи; етап 

оновлення, перебудови системи потребує цілеспрямованих зусиль керівництва 

закладу освіти та органів самоврядування, які сприяють впровадженню інновацій, 
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генерують ідеї, організовують їх виконання, відповідають за взаємодію підсистем у 

структурі системи, стан стосунків у колективі. 

Виховну систему закладу загальної середньої освіти визначено як комплекс 

взаємопов’язаних та взаємозумовлених основних компонентів (виховна мета, 

концепція, завдання, суб’єкти (учні, педагоги, батьки), виховне середовище 

(системоутворююча діяльність, спілкування, відносини, управління, 

самоуправління, взаємодія), що становить цілісну соціально-педагогічну структуру і 

забезпечує у процесі свого функціонування та розвитку становлення, реалізацію і 

самореалізацію особистості, її життєздійснення та розвиток.  

2. Здійснено історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вітчизняних і 

зарубіжних виховних систем, встановлено, що вони націлені на реалізацію вимог 

особистісно зорієнтованої освіти та передбачають оптимальний розвиток і саморозвиток 

педагогів та вихованців в процесі їхньої спільної творчої життєдіяльності. 

Проведено аналіз сучасної виховної ситуації в закладах загальної середньої 

освіти; шкільної документації (річних планів шкіл, планів виховної роботи класних 

керівників, планів роботи методичних об’єднань); вивчено досвід організації та 

управління виховною діяльністю в ЗЗСО та з’ясовано, що виховна діяльність ще не 

позбавлена формалізму, одноманітності, традиційного способу мислення вчителів, 

ставлення до учнів як об’єктів виховання. Спостерігається уніфікація виховної 

роботи, відсутність повноцінної системи виховання, перевага в педагогічній 

технології повчального виховання, монологічний підхід у спілкуванні вихователя і 

вихованців, опора на вплив, а не на саморозвиток особистості школяра. 

Обґрунтовано значний потенціал створення виховної системи закладу 

загальної середньої освіти щодо розвитку особистості. Виокремлено такі потенційні 

можливості виховної системи щодо розвитку особистості учня: розкриття сутнісних 

характеристик особистості, її потенціалу та самореалізації; формування гуманних 

міжособистісних стосунків; формування морально-етичних цінностей особистості. 

Зазначено, що побудова виховної системи включає: визначення цілей, створення 

умов для самореалізації особистості, проектування нового стану системи, 

коригування освітнього процесу, об’єктивний аналіз його результатів, 

обґрунтування нових перспектив. 

Визначено вимоги до функціонування виховних систем: актуальність і 

перспективність виховної системи; новизна у визначенні цілей, обгрунтування 

змісту, вибір ефективних засобів, форм, методів здійснення виховного процесу; 

відповідність характеристик виховної системи основним положенням сучасної 

педагогіки та психології; стійкість, стабільність позитивних результатів виховної 

системи; можливість творчого застосування досвіду функціонування виховних 

систем у схожих умовах, можливість його перенесення на інші об’єкти (педагог, 

школа, мікрорайон); оптимальне витрачання сил, засобів і часу педагогів і 

вихованців для досягнення позитивних результатів; впровадження досвіду в 

цілісному освітньому процесі.  

Охарактеризовано виховне середовище як один з основних компонентів 

ефективності функціонування виховної системи закладу загальної середньої освіти, 

що уможливлює її (системи) буття та як цілісна соціально-педагогічна структура 
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(системоутворююча діяльність, спілкування, відносини між учасниками виховної 

системи, управління, самоуправління, взаємодія).  

Доведено, що взаємодія виховної системи з середовищем у контексті 

використання його потенціалу, виховних можливостей відбувається на основі: 

диференціації середовища – виокремлення компонентів середовища з метою 

діагностики, прогнозування виховних можливостей; інтеграції середовища – 

включення у виховний процес складових середовища, що відповідають меті та 

завданням виховної системи; генерування середовища – природній шлях реалізації 

виховного потенціалу середовища, що передбачає об’єднання виховних 

можливостей середовища та виховної системи; педагогізації середовища – вплив 

виховної системи на середовище з метою розкриття його виховного потенціалу, 

забезпечення вдосконалення та взаємодії.  

3. З’ясовано особливості психолого-педагогічного діагностування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти та обґрунтовано програму самоаналізу 

стану виховної системи. Виокремлено критерії ефективності виховної системи 

закладу загальної середньої освіти: самодостатність; цілісність; універсальність; 

стійкість; результативність. 

Виокремлено суперечності, що виникають в процесі розвитку виховної 

системи: між особистістю й системою, між середовищем і системою, між 

ситуацією й системою. 

Охарактеризовано чинники, що впливають на ефективність проектування 

виховних систем. Встановлено, що об’єктивні чинники не залежать від особистості 

тому, що привнесені довкіллям, суспільством чи умовами виховання. До них 

віднесено соціально-історичні особливості, культурні традиції країни та народу, 

засоби масової інформації, систему і зміст освіти та виховання, рівень професійної 

діяльності педагогів, взаємовідношення учнів і вчителів, рівень культури батьків, 

соціальну належність, матеріальні умови та склад сім’ї та ін.  

З’ясовано, що суб’єктивні чинники пов’язані з індивідуальними 

властивостями адміністрації, педагогів та учнів, їхніми особливостями, до яких 

зараховуємо: психічні, статеві, вікові характеристики особистості, внутрішні 

потреби, здібності, нахили, ставлення до навколишнього світу, світогляд, ціннісні 

орієнтації, самовиховання тощо. 

Обґрунтовано програму самоаналізу стану виховної системи, яка передбачає 

характеристику таких її складників: гуманність; суб’єкти діяльності, які її 

організовують і беруть в ній участь; відносини суб’єктів діяльності, що інтегрують 

суб’єктів у спільноту; середовище системи, освоєне суб’єктом; управління, що 

забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему і розвиток системи; 

можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії, реалізації пізнавальних 

інтересів та активності; організація внутрішнього середовища закладу загальної 

середньої освіти (предметно-естетичного, просторового, духовного); використання 

виховних можливостей зовнішнього (природного, соціального, архітектурного) 

середовища і участь в його педагогізації. 

4. Здійснено аналіз виховної роботи закладів загальної середньої освіти та 

з’ясовано, що вона характеризується уніфікацією виховної роботи, відсутністю 

повноцінної системи виховання, перевагою в педагогічній технології повчального 
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виховання, монологічного підхіду у спілкуванні вихователя і вихованців, опорою на 

вплив, а не на саморозвиток особистості школяра. Вивчення роботи шкіл засвідчує, 

що лише окремі школи шукають нові форми організації життя і діяльності учнів, 

відроджують або створюють нові дитячі та юнацькі громадські об’єднання та 

знаходять шляхи взаємодії з ними. Вивчення стану організації виховної роботи 

свідчить, що він здійснюється без конкретного адресата, користувача та замовника: 

організовується узагальнено, з усіма і для всіх. Аналіз моносуб’єктного, стихійного і 

нерегульованого виховного процесу в сучасній школі показує, що сьогодні, як 

ніколи, мають зрости вимоги до виховної функції школи.  

На основі аналізу суперечливої сучасної виховної ситуації доведено, що 

цілеспрямований, усвідомлений підхід до формування виховної стратегії школи 

можливий лише за умови розробки продуманого та обгрунтованого проекту 

виховної системи. Новий підхід до виховання як процесу міжсуб’єктної взаємодії, 

вимагає проектування життєдіяльності закладу загальної середньої освіти, що 

забезпечить побудову науково обгрунтованої, адекватної для певного закладу освіти 

стратегії і тактики виховання. 

У дослідженні визначено орієнтири щодо необхідності створення проекту 

виховної системи закладу загальної середньої освіти: цінності, які засвоєні дітьми за 

природними каналами виховання та розвитку, використовуються як базові, 

найбільш близькі та значущі для них, але наповнюються духовним змістом, 

стимулюючи учнів до побудови особистісної позиції; врахування всіх складників 

виховуючого середовища, яке об’єктивно існує у життєдіяльності дітей, структури 

та особливостей міжособистісних зв’язків, в яких задіяна дитина; застосування 

традиційних видів діяльності, які прийняті в соціумі та мікрооточенні дітей. 

Доведено, що проектування виховної системи уможливлює вибір варіантів щодо 

подальшого її функціонування. 

На основі аналізу досліджень щодо організації проектної діяльності; 

психолого-педагогічних особливостей здійснення проектної діяльності; змісту, 

відбору, методики виконання проектів сутність та зміст поняття «проектування 

виховної системи закладу загальної середньої освіти» тлумачиться як 

цілеспрямоване визначення програми життєдіяльності суб’єктів педагогічної 

взаємодії, всі компоненти якої взаємопов’язані між собою, складають цілісну 

структуру і забезпечують досягнення визначених цілей і задач виховання. 

Обґрунтовано теоретико-методичні засади проектування виховної системи 

закладу загальної середньої освіти: оцінювання виховної діяльності та потенціалу 

закладу загальної середньої освіти; розроблення моделі виховної системи, 

спрямованої на створення виховного середовища (спілкування, системоутворююча 

діяльність, відносини, управління, самоуправління, взаємодія); визначення 

критеріїв, показників результативності виховної системи та можливість здійснювати 

коригувальний вплив.  

Проектування виховних систем різного типу (персоніфікованої виховної 

системи, виховної системи класу та, насамперед, виховної системи закладу загальної 

середньої освіти) дає змогу реалізувати мету виховного процесу на сучасному етапі 

розвитку суспільства. 
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5. Розроблено та обгрунтовано модель проектування виховної системи закладу 

загальної середньої освіти, організаційно-педагогічні умови її реалізації. 

Проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти передбачає 

низку послідовних етапів: початковий – в межах якого здійснюється діагностика, 

цілепокладання, планування виховної діяльності закладу загальної середньої освіти; 

моделювання – створення теоретичної моделі виховної системи передбачає 

визначення та обґрунтування мети автором чи колективом однодумців, її 

конкретизація через визначення завдань щодо створення виховного середовища 

системи (спілкування, системоутворююча діяльність, відносини, управління, 

самоуправління, взаємодія), які вирішуються учасниками системи (учні, педагоги, 

батьки); реалізація проекту – «матеріалізація» змодельованої системи, втілення 

проекту в життя, виконання запланованих проектних дій та відстежування динаміки 

цього процесу; корекційний – оцінка результатів виконання проекту та здійснення, 

за потребою, корекції; заключний передбачає визначення результатів проектної 

діяльності, ефективності створеної виховної системи та вибір варіантів щодо 

продовження її (системи) функціонування. 

Виокремлено сучасні принципи (прогнозування, саморозвитку, мотиваційного 

забезпечення, суб’єктної позиції, взаємодії учасників, технологічності, 

безперервності і циклічності) та підходи (аксіологічний, особистісно-розвивальний, 

системний, детерміністський, синергетичний, формаційний, парадигмальний) до 

проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти.  

Визначено організаційно-педагогічні умови проектування виховної системи 

закладу загальної середньої освіти: формування готовності керівників та педагогічних 

працівників ЗЗСО до проектування виховної системи; створення сприятливого 

виховного середовища для реалізації проекту виховної системи школи; врахування 

особливостей життєдіяльності, природного, предметного та соціокультурного 

середовища, регіональних, національних, демографічних ознак закладів загальної 

середньої освіти; розроблення комплексу індикаторів для діагностування ефективності 

проекту виховної системи закладу загальної середньої освіти. 

6. Визначено критерії, показники та з’ясовано рівні готовності керівників та 

педагогічних працівників до проектування виховної системи ЗЗСО. Для діагностики 

готовності керівників та педагогічних працівників до проектування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти виділено такі критерії: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний. До кожного критеріїв визначені 

відповідні показники.  

Мотиваційно-ціннісний критерій характеризується усвідомленням керівників 

та педагогічних працівників необхідності проектування виховних систем, побудови 

виховання на основі системного підходу, активним ставленням до проектування 

виховних систем, особистою зацікавленістю у їх створенні; усвідомленою потребою 

в розробці та реалізації проекту, відкритістю до інновацій, прагненням спроектувати 

та втілити у життя виховну систему, здатністю адекватно оцінювати та реагувати на 

виховні ситуації в освітньому процесі. 

Показником когнітивного критерію є рівень їхньої обізнаності з 

особливостями організації процесу виховання на сучасному етапі; респондент знає 

(запам’ятовує і відтворює) зміст поняття «педагогічна система», «виховна система», 
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«проектування», «проектування виховної системи», «моделювання процесу 

проектування виховних систем»; структуру, типологію, критерії ефективності; 

історико-педагогічні аспекти становлення та розвитку виховних систем вітчизняної 

та зарубіжної педагогічної науки і практики; володіє знаннями про організаційно-

педагогічні умови організації та функціонування різних виховних систем, етапи 

проектування, сутності проектної діяльності, специфіку педагогічної діяльності в 

умовах виховних систем, здійснення педагогічної взаємодії учнів, батьків та 

педагогів в умовах виховної системи, способів, засобів і прийомів вирішування 

педагогічних задач  

Показником діяльнісно-практичного критерію є дії та вчинки, що 

демонструють здатність проектувати виховну діяльність; залучати до створення та 

розвитку виховних систем учнів, батьків, представників громадськості; здійснювати 

діагностику ефективності виховних систем, застосовувати моделювання процесу 

проектування виховної системи, вміння контролювати та коригувати свою 

поведінку відповідно до спроектованої виховної системи. 

Використання емпіричних методів дослідження: опитувальник «Виховна 

система закладу загальної середньої освіти», карток із завданнями практичного 

спрямування, анкета «Виховне середовище виховної системи закладу загальної 

середньої освіти», бесіди, спостереження за освітнім процесом, самооцінювання 

дозволило визначити рівні готовності педагогів та керівників закладів загальної 

середньої освіти до проектування виховних систем: початковий (в середньому 30 % 

керівники та 35 % педагоги); середній (в середньому 30 % керівники та 34 % 

педагоги); достатній (в середньому 25 % керівники та 20 % педагоги); високий (в 

середньому 15 % керівники та 11 % педагоги).  

7. Здійснено підготовку керівників та педагогічних працівників до 

проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти. Розроблено 

робочі програми дисциплін «Проектування сучасних виховних систем», «Зарубіжна 

система вищої освіти», «Системний підхід у вищій школі» для здобувачів 

магістерського рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Оновлено зміст дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка та історія педагогіки», «Історія 

педагогіки», «Історія освітньо-виховних систем», «Управління навчальною та 

виховною діяльністю», «Теорія і методика виховання», «Методика виховної 

роботи», «Актуальні проблеми теорії виховання». У процесі роботи використано 

технологічну карту, проведено ділові ігри, лекції-діалоги, дискусії, творчі завдання; 

створено «Пам’ятку викладачу курсів підвищення кваліфікації, методисту-

фасилітатору», низку авторських моделей виховних систем ЗЗСО, проведено їх 

експертизу та захист. 

На основі порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи 

зафіксовано підвищення рівнів готовності керівників та педагогічних працівників 

ЗЗСО до проектування виховних систем.  

Отже, обґрунтовані теоретико-методичні засади проектування виховних 

систем забезпечили інноваційний підхід до організації виховного процесу; 

здійснено науково-методичне забезпечення проектування виховних систем; 

підвищено рівень готовності керівників та педагогічних працівників до 

проектування виховних систем. 
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Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблематики 

проектування виховних систем ЗЗСО. Перспективу подальших досліджень вбачаємо 

в таких напрямах: удосконалення науково-методичного забезпечення проектування 

виховної системи; підготовки педагогів до створення та розвитку виховних систем; 

організація психолого-педагогічного супроводу проектування виховних систем. 
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У дисертаційній роботі обґрунтовано та розроблено теоретико-методичні 

засади проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу 

(сьогодні закладу загальної середньої освіти згідно із Законом України «Про освіту» 

№ 2145-VIII від 05.09.2017). 

Розкрито проблему проектування виховної системи закладу загальної 

середньої освіти, з’ясовано зміст і структуру основних понять дослідження. 

Схарактеризовано принципи проектування виховної системи та основні етапи 

розвитку виховної системи; визначено вимоги до функціонування виховних систем. 

Здійснено історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вітчизняних і 

зарубіжних виховних систем. Визначено потенційні можливості виховної системи 

щодо розвитку особистості учня та вимоги до функціонування виховних систем. 

Охарактеризовано виховне середовище як один з основних компонентів 

ефективності функціонування виховної системи закладу загальної середньої освіти. 
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З’ясовано особливості психолого-педагогічного діагностування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти та обґрунтовано програму самоаналізу 

стану виховної системи. Виокремлено критерії ефективності виховної системи 

закладу загальної середньої освіти. 

Обґрунтовано теоретико-методичні засади проектування виховної системи 

закладу загальної середньої освіти: оцінювання виховної діяльності та потенціалу 

закладу загальної середньої освіти; розроблення моделі виховної системи; 

визначення критеріїв, показників результативності виховної системи та можливість 

здійснювати коригувальний вплив. 

Розроблено модель проектування виховної системи закладу загальної 

середньої освіти та організаційно-педагогічні умови її реалізації. 

Визначено критерії, показники та з’ясовано рівні готовності керівників та 

педагогічних працівників до проектування виховної системи ЗЗСО. Здійснено 

підготовку керівників та педагогічних працівників до проектування виховної 

системи закладу загальної середньої освіти. 

Ключові слова: виховання, система, структура, цілісність, виховна система, 

підхід, принцип, етапи, середовище, заклад загальної середньої освіти, 

проєктування, модель, критерій, керівники, педагогічні працівники, готовність до 

проєктування виховних систем. 

 

Haharin M. I. Theory and Methods of Educative System Projecting of the 

General Educational Institution. – Manuscriped scientific qualification paper. 

Thesis for the Doctor degree in Pedagogical Sciences, specialty 13.00.07 – Theory 

and Methods of Education. - Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 

2021. 

The work explains and develops theoretical and methodological principles of 

educative system projecting of the general educational institution (today – institution of 

general secondary education – in accordance with the law of Ukraine ‘On Education’ 

№ 2145-VIII, dated 05.09.2017). 

The problem of educative system projecting of the general educational institution is 

described; the content and structure of principal concepts are demonstrated on the basis of 

the following methodological approaches: axiological, personally operative, systemic, 

determinative, synergetic, historical, formative, paradigmatic, and environmental and 

competence-oriented. 

The principles of educative system projecting are described (of forecasting, self-

development, motivational support, subject-oriented position of a child, coordination of 

projecting participators, technological support, continuing and repetitive actions). 

Basic stages of educative system development (of formation, stable development, 

crisis period, system renovation or its disappearance), their specific features and system-

formative factors are outlined.  

Specific features of managing on certain stages of educative system development 

are highlighted. 

Historical and pedagogical analysis of formation and development of native and 

foreign educative systems is conducted. 

Factors that influence the effective educative systems projecting are described. It is 
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found that the objective factors don’t depend on an individual because are introduced by 

an environment, society or educative arrangement. They include social and historical 

specific features, cultural traditions of a country and nationality, mass media, system and 

content of education and upbringing, the level of teachers’ qualification, student-teacher 

relationship, the parents’ culture, social belonging, financial circumstances and family 

structure, etc. It is indicated that subjective factors correlate with the authority, teachers’ 

and students’ personal qualities, and their following specific features: mental, sex, gender, 

age personal characteristics, internal needs, abilities, bents, relation to the environment, 

world view, valuable orientation, self-education, etc. 

The following requirements for educative systems functioning are determined: 

actuality and perceptiveness of educative system; topicality in purpose statement, content 

motivation, choice of means, forms, methods of educative process; accordance educative 

system characteristics with basic principles of modern pedagogy and psychology; 

steadiness and stability of positive results of educative system; opportunity for creative 

application of educative systems functioning in the same conditions, its possible transfer to 

other objects (teacher, school, district); optimal force, means and time expense of teachers 

and students to achieve positive results; right experience implementation into education.  

Peculiarities of psychological and pedagogical educative system diagnostication of 

an institution of general secondary education are established and the self-analysis program 

of educative system condition is motivated. The thesis distinguishes the following criteria 

for the effectiveness of educative system of the institution of general secondary education: 

self-sufficiency; integrity; universality; steadiness; effectiveness. 

The following theoretical and methodological principals of educative system 

projecting of the institution of general secondary education are justified: estimating of 

educative activity and potential of the institution of general secondary education; 

designing of educative system model; identifying of criteria, indexes, effectiveness of 

educative system and the opportunity to perform a correction influence. 

The model of educative system projecting of the institution of general secondary 

education that provides a number of successive stages is designed: primary; modelling; 

project implementation; corrective; final and organizational and pedagogical conditions of 

its realization (readiness forming of leaders and pedagogical staff of the institution of 

general secondary education to project the educative system); designing of favorable 

educative environment to realize the school educative system project; appreciating the 

specific features of vital activity, natural, material, social and cultural environment, regional, 

national and demographic indications of institutions of general secondary education; 

projecting of indicators complex for effectiveness diagnosing of educative system 

projecting of the institution of general secondary education). 

The criteria and indexes are identified; readiness levels of leaders and pedagogical 

staff to project the educative system of the institution of general secondary education are 

described. To diagnose readiness levels of leaders and pedagogical staff to project the 

educative system of the institution of general secondary education the following criteria 

are distinguished: valuative and motivated, cognitive, operative and practical.  

The training of leaders and pedagogical staff to project the educative system of the 

institution of general secondary education is conducted.  
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