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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Практикум з науково-технічного напряму позашкільної освіти» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Ознайомлення студентів з особливостями науково-технічного напряму позашкільної освіти, його 

реалізацією у гуртках закладів позашкільної освіти 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Дисципліни вільного вибору студентів  
ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

 ВВ1.2.3 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР11. Знати процеси та технології у виробництві, вміти визначати виробничі технології за  різними напрямами позашкільної освіти.  

ПР16. Розробляти навчально-методичні матеріали з позашкільної освіти, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

ПР18.  Здійснювати позашкільну освіту за напрямами, уміти  організовувати і реалізовувати освітній процес з використанням тренінгових 

технологій. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема І. Основні положення науково-технічного напряму позашкільної освіти 

Тема ІІ. Методичні засади реалізації науково-технічного напряму у закладах 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 

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: 

лекційних – 4 год., лабораторних – 28 год., самостійної роботи – 58 год. 

Дисципліна викладається у 2 семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Програми з позашкільної освіти : Науково-технічний напрям / [Антоненко С. А., Антоненко Т. І., Биковська О. В. та ін. К. : Грамота, 2007. 

Вип. 1. 360 с.  

Биковська О. В., Ткачук І. О. та ін. Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям. К.: Грамота, 2008. Вип. 2. 120 с. 

Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів : Гуртки науково-технічного напряму / [Биковська О. В., Вихренко Т. О., 

Гайдай Л. М. та ін.]. К. : Грамота, 2005. Вип. 1. 160 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на лабораторних заняттях, виконання індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: залік у 2 семестрі 

 

 

 

 


