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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Спецкурс з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Вивчення особливостей туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти  

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.12 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР1. Вміти здійснювати освітню діяльність в закладі позашкільної освіти за основними напрямами позашкільної освіти. 

ПР3. Володіти сукупністю теоретичних знань і практичних вмінь теорії, методики і практики позашкільної освіти.  

ПР4. Вміти планувати, організовувати та реалізовувати освітній процес у гуртку та іншому творчому об’єднанні закладу позашкільної освіти. 

ПР7. Вміти застосовувати сучасні підходи, методи та технології позашкільної освіти. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема І. Загальні положення туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти 

Тема ІІ. Методичні засади реалізації туристсько-краєзнавчого напряму у закладах позашкільної освіти 

 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

 

Кафедра екології Природничого факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова  

доц. Лазебна Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 10 год., лабораторних – 14 год., самостійної роботи – 66 год. 

Дисципліна викладається у 5 семестрі.  

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям (випуск 1) / Д.О.Бондарчук; О.С.Бондарчук; Є. В. Копилець та ін. / [упоряд. 

О.Д.Наровлянський, Д.Г.Омельченко]. – К. : 2018. – 184 с. 

Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : моногр. – К. : ІВЦ АЛКОН, 2008. – 336 с.  

Косило М. Ю. Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI 

століття): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Косило Михайло Юрійович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. Хмельницький, 2017. 315 с.  

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у 5 семестрі 
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