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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Спецкурс з позашкільної освіти» 

І. Основна мета дисципліни  Формування компетентностей студентів у процесі опанування знань, вмінь, навичок зі спецкурсу з позашкільної освіти. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ВВ1.2.10 

Дисципліни вільного вибору студента  

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. Актуальні питання системи позашкільної освіти України. 

Тема ІІ. Педагогічна взаємодія у системі позашкільної освіти. 

Тема ІІІ. Розвиток системи позашкільної освіти. 

V. Назва кафедри та викладацький 

склад, який буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

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

державного університету імені Михайла Драгоманова 

проф. Биковська Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри позашкільної освіти 

VI. Обсяги навчального навантаження 

та терміни викладання дисципліни  

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

аудиторних – 28 год., самостійної роботи – 62 год. 

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.  

VII. Основні інформаційні джерела для 

вивчення дисципліни  

 

Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 17–18 березня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр 

прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – 140 c.  

Брижак Н.Ю. Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник 

/ Н. Ю. Брижак. – Київ: Логос, 2017. – 126 с. 

Закон України про позашкільну освіту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1841-14#Text  

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у ІІІ семестрі. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1841-14#Text

