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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Історія позашкільної освіти» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Формування компетентностей студентів у процесі опанування історії позашкільної освіти 

 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ОК 17  

Цикл професійної підготовки  

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. 

ПР7. Вміти застосовувати сучасні підходи, методи та технології позашкільної освіти. 

ПР10. Вміти організовувати позакласну та позашкільну виховну роботу з дітьми. 

ПР13. Вміти оцінювати, організовувати та визначати перспективи власної професійної роботи у галузі позашкільної освіти, відповідально ставитися 

до результатів діяльності. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема І. Основні положення історії позашкільної освіти 

Тема ІІ. Хронологічні етапи історії позашкільної освіти 

Тема ІІІ. Періоди новітньої історії позашкільної освіти: часи незалежності України 

 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

  

Кафедра позашкільної освіти Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П. 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 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: 

лекційних – 34 год., семінарських – 34 год., самостійної роботи – 82 год. 

Дисципліна викладається у І та ІІ семестрі.  

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

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

116 с. 

Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : моногр. К. : ІВЦ АЛКОН, 2008. 336 с.  

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.  

 

VIІI. Система оцінювання  

 

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

Підсумковий контроль: залік у ІІ семестрі 

 

 


