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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти» 

 
І. Основна мета 

дисципліни  
 

Формування у студентів компетентностей з нормативно-правового забезпечення позашкільної освіти 

 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ОК 29  

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. 

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

діяльності. 

ПР9. Знати дидактичні та методичні засади навчання, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів позашкільної освіти. 

ПР15. Володіти основами професійної культури, етичних норм та творчої майстерності. 

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

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема 1. Основні засади державної політики у галузі освіти 

Тема 2. Міжнародні документи у галузі позашкільної освіти 

Тема 3. Національні документи у галузі позашкільної освіти 

Тема 4. Регіональні і місцеві документи у галузі 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. Красняков Євген Васильович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри позашкільної освіти  

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 210 годин (7 кредитів ЄКТС), з яких: 

лекційних – 40 год., лабораторних – 42 год., самостійної роботи – 128 год. 

Дисципліна викладається у VIІ, VIIІ семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

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

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23320/1/Stratehiia%20Rozvytku%20Pozashkilnoi%20Osvity.pdf  

Крамаренко І. С., Ночвінова О. В. Збірник нормативно-правових актів щодо матеріально-технічного забезпечення галузі освіти. Інноваційна 

діяльність / І. С. Крамаренко, О. В. Ночвінова. Київ, 2019. 80 с. 

 

VIІI. Система оцінювання  

 

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

Підсумковий контроль: екзамен у VIIІ семестрі. 
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