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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Профорієнтаційна робота  

закладів позашкільної освіти» 
 

І. Основна мета дисципліни 
Підготовка майбутніх педагогів позашкільної освіти до проведення профорієнтаційної роботи в освітньому процесі 

закладів позашкільної освіти. 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK22 

Цикл професійної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР2 Володіти основними знаннями загальних та психолого-педагогічних дисциплін та застосовувати їх у професійній 

діяльності у галузі позашкільної освіти. 

ПР6. Вміти застосовувати і забезпечувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію з учасниками освітнього процесу. 

ПР8. Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати 

їх в освітній діяльності. 

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

ПР12. Здійснювати організацію масових заходів закладів позашкільної освіти. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни 

 

Тема І. Основи профорієнтаційної роботи. 

Тема ІІ. Професійне самовизначення учнів. 

Тема ІІІ. Особливості профорієнтаційної роботи закладів позашкільної освіти. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

Навчально-методичний центр професійної кар’єри Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Кандидат педагогічних наук Шереметьєва Світлана Геннадіївна, директор Навчально-методичного центру професійної 

кар’єри 

 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни 

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

лекційних –22 год., лабораторних – 24 год., самостійної роботи – 44 год. 

Дисципліна викладається у VІІ та VІІI семестрі. 

V. Основні 

інформаційні джерела для 

вивчення дисципліни 

1. Професійна орієнтація : підручник / Єгорова Є.В., Ігнатович О.М., Кобченко В.В., Литвинова Н.І., Марченко І.Б., 

Мерзлякова О.Л., Синявський В.В., Татаурова-Осика Г.П., Шевченко А.М.; [за ред. О.М. Ігнатович]. Кіровоград: Імекс-

ЛТД, 2014. 240 с.  

2. Концепція державної системи професійної орієнтації населення : Постанова Кабінету Міністрів України № 842 від 

17вересня 2008 року.  

3. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці / Я. В. Крушельницька. К. : КНЕУ, 2003. 367 с. 

VIІI. Система оцінювання 
Поточний контроль: оцінювання на лабораторних заняттях, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи. 

Підсумковий контроль: екзамен у VІІI семестрі 
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