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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Освітня діяльність в закладах позашкільної освіти» 

І. Основна мета дисципліни  Підготовка майбутніх педагогів до здійснення освітньої діяльності у закладах позашкільної освіти  

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки  
СВ01  

цикл дисциплін за вибором 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР5. Вирішувати проблеми етики партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії, етики спілкування з опертям на загальнолюдські цінності та 

норми закону. 
ПР12. Уміти організовувати та проводити освітню діяльність закладу позашкільної освіти. 

ПР13. Оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи власної діяльності в закладах позашкільної освіти. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  Тема 1. Основи освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти. 

Тема 2. Планування освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який буде 

забезпечувати викладання 

дисципліни  

 

Кафедра позашкільної освіти Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

доц. Єгорова Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри позашкільної освіти 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

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

лекційних – 12 год., лабораторних – 14 год., самостійної роботи – 64 год.  

Дисципліна викладається у І семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення дисципліни  

Позашкільна освіта в Україні: навч. посіб. / [Биковська О. В., Бут С. В. та ін.] ; за ред. О. В. Биковської. К. : ІВЦ АЛКОН, 2006. 224 с.  

Єгорова О., Биковська О. Позашкільна освіта: міжнародний досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді. Наукове 

видання. Суми: Університетська книга, 2017. 176 с. 

Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції, Київ, 23-25 жовтня 2002 р. / уклад. Бех І. Д., Биковська О. В., Вербицький В. В., Пустовіт Г. П., Сиротенко А. Й. К. : РННЦ 

“ДІНІТ”, 2003. 300 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

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

Підсумковий контроль: залік у І семестрі 

 


