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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародні практики у позашкільній освіті» 

І. Основна мета 

дисципліни 

Ознайомити студентів з міжнародними практиками та прийомами роботп з молоддю та виховання громадянськлої 

свідомості.  

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки,  

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.17 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

ПР6. Вміти застосовувати і забезпечувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію з учасниками освітнього процесу. 

ПР11 Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни 

Тема 1. Досвід Сполучених Штатів Америки в організації позашкільної освіти та роботи з молоддю. Знайомство з принципами роботи 

таких організацій як Big Brothers Big Sisters, YMCA, Scouts, 4-H. 

Тема 2. Скаутський рух в Україні, Історія світового скаутінгу. 

Тема 3. Підготовка молоді до ефективного функціонування в системі демократичних суспільних відносин на основі соціальної взаємодії, 

громадянської участі та відповідальності через громадянську освіту. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

Кафедра позашкільної освіти Навчально-наукового інституту молодіжної політики та сімейної політики і соціальної роботи УДУ імені 

Михайла Драгоманова 

Паливода Тамара Георгіївна, викладач кафедри позашкільної освіти  

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни 

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

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

Дисципліна викладається у VІ семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни 

1. Позашкільна освіта: міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді / О. І. Єгорова, О. В. 

Биковська. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 148 с. 

2. Громадянська освіта, інтегрований курс. Вербицька Поліна Василівна, Волошенюк Оксана Валеріївна, Горленко Ганна Олексіївна 

та ін. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 224 с 

3. Український скаутський рух у центральній та південно-східній Україні (від початків до 20-х pp. XX ст.) Окаринський В. M. 

4. Роберт Баден-Пауeлл «Скаутинг для хлопчиків». 

VIІI. Система оцінювання Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.   

Підсумковий контроль: залік у VІ семестрі. 
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