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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Методика соціально-виховної роботи у позашкільній освіті» 

І. Основна мета дисципліни  Формування компетентностей студентів у процесі опанування знань, вмінь, навичок з методики соціально-виховної роботи у 

позашкільній освіті. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки,  

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.29 

IІІ. Програмні результати навчання 

 

ПР5. Володіти основами психолого-педагогічного супроводу, забезпечувати індивідуальний розвиток вихованців, учнів, слухачів 

закладу позашкільної освіти. 

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

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. Теоретичні засади методики соціально-виховної роботи. 

Тема ІІ. Методичні аспекти соціально-виховної роботи в сучасних умовах. 

Тема ІІІ. Методика соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю. 

Тема ІV. Методика соціально-виховної роботи у навчально-виховних закладах соціальної реабілітації. 

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 

доц. Флярковська Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри позашкільної освіти 

VI. Обсяги навчального навантаження 

та терміни викладання дисципліни  

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

аудиторних – 24 год., самостійної роботи – 66 год. 

Дисципліна викладається у 8 семестрі.  

VII. Основні інформаційні джерела для 

вивчення дисципліни  

 

Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні 

основи : монографія /  Безпалько О. В. – К. : Наук, світ, 2006. – 363 с. 

Манчуленко Л.В. Манчуленко Л.В. Методика соціально-виховної роботи у сучасних умовах : навч. посіб. / Лілія Манчуленко. - 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,. 2012. - 240 с. 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : посібник / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2003. – 448 с.  

Постанова «Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації» 

https://ips.ligazakon.net/document/KP120734?an=255  

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у 8 семестрі. 
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