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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Практикум з дослідно-експериментального  

напряму позашкільної освіти» 

І. Основна мета дисципліни  Формування компетентностей студентів у процесі опанування знань, вмінь, навичок з організації дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.5 

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  

 

Модуль 1. Особливості організації дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в сучасних умовах 

Тема 1.1. Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. 

Тема 1.2. Сучасні тенденції реалізації  дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти. 

Модуль ІІ. Практичні аспекти організації дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в сучасних умовах. 

Тема 2.1. Інноваційна діяльність закладу позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму. 

Тема 2.2. Кейси з ефективної організації дослідницько-експериментального напряму 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 

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: 

лекційних – 4 год., семінарських – 24 год., самостійної роботи – 62 год. 

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі.  

VII. Основні інформаційні джерела для 

вивчення дисципліни  

 

Стратегія розвитку позашкільної освіти. 2-ге вид., переробл. і доповн. / за ред. проф. О. В. Биковської. К. : ІВЦ АЛКОН, 2021. 116 с. 

Ярошенко О.Г. Науково-дослідницька діяльність студентів у процесі практичної підготовки. Актуальні питання підготовки 

майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 

Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»,2015. 204 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

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

Підсумковий контроль: залік у ІІІ семестрі. 

 


