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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Інформаційно-методична робота 

закладу позашкільної освіти» 

 

І. Основна мета дисципліни Оволодіння основами інформаційно-методичної роботи та ознайомлення з напрямами діяльності інформаційно-методичної служби закладу 

позашкільної освіти. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців  

 

Спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки,  

ОК19 

Цикл професійної підготовки 

ІІІ. 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. 

ПР8. Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в освітній діяльності. 

ПР16. Вміти забезпечувати внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі позашкільної освіти. 

IV. Короткий зміст дисципліни Модуль 1. Засади інформаційно-методичної роботи ЗПО 

Тема 1. Інформаційно-методична служба закладу позашкільної 

освіти 

Тема 2. Зміст інформаційно-методичної роботи ЗПО 

Модуль 2. Організація інформаційно-методичної роботи ЗПО  

Тема 3. Методична рада закладу позашкільної освіти 

Тема 4.Методичне об’єднання в системі інформаційно-методичної роботи ЗПО 

Тема 5.Методист як організатор інформаційно-методичної роботи ЗПО 

V. Назва кафедри та викладацький 

склад, який буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

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

Флярковська Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри позашкільної освіт 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни 

На вивчення дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС), з яких лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год.,  

самостійна робота – 64 год. 

Дисципліна викладається у VІІ семестрі. 

VII. Основні інформаційні джерела 

для вивчення дисципліни 

 

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

2. Ковганич Г. Планування діяльності позашкільного навчального закладу на навчальний рік // Позашкілля. 2013. №5(77). С.8-11  

3. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. К.: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.  

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

2006. 224 с.  

5. Пучкова О.Д. Роль методичної служби у становленні та розвитку професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів 

Миколаївської області. Інструктивно-методичний лист О.Д.Пучкова. Миколаїв. 2013. 26 с. 

6. Інтернет-ресурс: https://vseosvita.ua/library/metodicna-dialnist-v-zakladi-pozaskilnoi-osviti-172492.html  

IX. Система оцінювання. Поточний контроль: оцінювання на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульні контрольні роботи. 

Підсумковий контроль: курсова робота у VІІ семестрі, екзамен у VІІ семестрі. 
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