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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Організація освітнього процесу  

у групах продовженого дня загальноосвітніх закладів» 

І. Основна мета дисципліни  Формування компетентностей студентів у процесі опанування знань, вмінь, навичок з організації освітнього процесу у групах 

продовженого дня загальноосвітніх закладів. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців  

Спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки,  

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.31 

IІІ. Програмні результати навчання 

 

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

ПР8. Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в 

освітній діяльності. 

ПР10. Вміти організовувати позакласну та позашкільну виховну роботу з дітьми. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Тема І Теоретичні основи про групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти. 

Тема ІІ. Організація навчально-виховного  процесу в групі продовженого дня. 

Тема ІІІ. Ігрова, фізкультурно-оздоровча та культурно-дозвіллєва діяльність у позаурочний час. 

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 

Бєляєва Карина Юріївна, кандидат педагогічних наук, викладач 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  

 

Абетка вихователя ГПД / Упоряд. М.Голубенко. – К.: Ред.загальнопед.газ., 2005. 128 с. 

Баришполь С.В. Співпраця вихователя ГПД та психологічної служби школи / С.В.Баришполь. Х. : Вид.група «Основа», 2012. 190 с. 

Березівська Т. С.  Навчально-виховна робота в групах продовженого дня загальноосвітніх шкіл та школах-інтернатах. Методичний 

посіб ник/ Т. С. Березівська. – Видавець: Чабаненко Ю., 2016. – 312 с. 

Забашта Н.О. Виховна робота у групі подовженого дня в 1-4 класах / Н.О.Забашта, Н.О.Шматько.  Х.: Вид-во «Ранок», 2010. 176 с. 

Кизим О.П. Організація роботи групи продовженого дня в 1-4 класах / О.П.Кизим. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 144 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у 8 семестрі. 
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