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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Моніторинг діяльності у позашкільній освіті» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Засвоєння студентами сукупності теоретичних знань і практичних вмінь щодо моніторинг діяльності 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 

ВВ1.2.9 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР2. Знати особливості розвитку державної політики у сфері освіти, вміти аналізувати, співставляти, порівнювати варіанти освітньої політики. 

ПР6. Уміти організовувати та проводити науково-педагогічне дослідження. 

ПР8. Знати основні положення якості позашкільної освіти, розробляти внутрішню систему забезпечення якості позашкільної освіти у закладах 

позашкільної освіти.  

ПР9. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз інформації щодо системи позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема І. Поняття про моніторинг та аналітику позашкільної освіти  

Тема ІІ. Оцінка сучасного стану системи позашкільної освіти  

Тема ІІІ. Прогноз розвитку системи позашкільної освіти, діяльності закладів 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: 

лекційних – 10 год., практичних – 18 год., самостійної роботи – 62 год. 

Дисципліна викладається у ІІІ семестрі. 

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Биковська О. В. Стратегія розвитку позашкільної освіти / за ред. проф. О.В.Биковської. К.: ІВЦ АЛКОН, 2018. 96 с. Режим доступу: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23320/1/Stratehiia%20Rozvytku%20Pozashkilnoi%20Osvity.pdf  

Кондур О. С. Управління якістю освітніх систем в умовах глобалізації: теорія, методика організації, практика : монографія / О. С. Кондур. Івано-

Франківськ : НАІР, 2018. 488 с. 

 

VIІI. Система оцінювання  

 

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

Підсумковий контроль: залік у ІІІ семестрі 

 

 


