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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Проектні технології в позашкільній освіті» 

І. Основна мета дисципліни  Формування компетентностей студентів у процесі опанування знань, вмінь, навичок з проектних технологій в позашкільній освіті. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців  

Спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки,  

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.2 

IІІ. Програмні результати навчання 

 

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

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

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

ПР9. Знати дидактичні та методичні засади навчання, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів позашкільної освіти. 

ПР16. Вміти забезпечувати внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі позашкільної освіти 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Тема І. Проектна технологія навчання. Теоретичні засади. 

Тема ІІ. Різновиди проектних технологій в освітньому процесі. 

Тема ІІІ. Методика впровадження проектних технологій в освітній процес. 

Тема ІV. Планування проекту. 

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 

Шевченко Олександр Анатолійович, викладач кафедри позашкільної освіти 

VI. Обсяги навчального навантаження 

та терміни викладання дисципліни  

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

аудиторних – 34 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у 4 семестрі.  

VII. Основні інформаційні джерела для 

вивчення дисципліни  

 

Проектні технології навчання учнів професійнотехнічних навчальних закладів (для педагогічних працівників професійно-технічних 

навчальних закладів)» : довідник / [Романов Л. А.,Пащенко Т. М.,Пятничук Т. В., Глущенко О. В., Шимановський М. М.] ; за заг. 

ред. Л. А. Романова. – Київ : ІПТО НАПН України, 2018. – 92 с. 

Юрчик О.В. Впровадження проектної технології в навчальний процес. [ Навчальний посібник ] / О.В.Юрчик. - Хмельницький: НВО 

№5 ім. С.Єфремова, 2015. - 88 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у 4 семестрі. 

 


