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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Навчально-виховна робота 

закладу позашкільної освіти»  

І. Основна мета дисципліни Оволодіння майбутніми бакалаврами позашкільної освіти базових компетентностей з навчально-виховної роботи у закладах 

позашкільної освіти 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в 

програмі підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

 ОК 20  

Цикл професійної підготовки 

IІІ. Програмні результати  

навчання 

ПР5. Володіти основами психолого-педагогічного супроводу, забезпечувати індивідуальний розвиток вихованців, учнів, 

слухачів закладу позашкільної освіти. 

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

ПР14. Забезпечувати охорону життя й здоров’я вихованців, учнів, слухачів закладу позашкільної освіти. 

ІV. Короткий зміст дисципліни Тема 1. Організація навчально-виховної роботи з дітьми у закладах освіти 

Тема 2. Планування навчально-виховної роботи у закладах позашкільної освіти 

Тема 3. Методика проведення навчально-виховних занять у 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 

Попова Ганна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри позашкільної освіти 

Клімова Олеся Андріївна, асистент кафедри позашкільної освіти  

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни 

На вивчення дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 24 год., лабораторні  – 24 год.,  

самостійної роботи – 72 год. Дисципліна викладається у V семестрі. 

VII. Основні інформаційні джерела 

для вивчення дисципліни 

Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : [навчально-методичний посібник] / В. М. Оржеховська, 

Т. Є. Федорченко. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с. 

Корекційно-виховна діяльність педагога у сучасних закладах освіти : монографія / І. В. Середа, Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах. Миколаїв : 

Іліон, 2019. 190 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.  

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. 
 

VIІI. Система оцінювання Поточний контроль: оцінювання лабораторних занять, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у V семестрі.  
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