
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 

І. Основна мета практики ознайомлення з культурно-мистецькими пам’ятками, закладами та заходами, що сприяє формуванню загальних і професійних 

компетентностей згідно з принципом єдності освіти і культури, що сприяє формуванню загальних і професійних компетентностей 

студентів 

ІІ. Місце практики в 

програмі підготовки 

фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки  

П01 

Практична підготовка 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

ПР2. Володіти основними знаннями загальних та психолого-педагогічних дисциплін та застосовувати їх у професійній діяльності у галузі позашкільної освіти. 

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

ПР11. Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

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

результатів діяльності. 

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

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

ІV. Короткий зміст 

практики 

Завдання 1. Індивідуальний щоденник 

Завдання 2. Звіт про проходження практики 

Завдання 3. Творче завдання 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

проходження практики 

Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова 

Коннов Олександр Федорович, кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики 

 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

проходження практики 

На проходження практики відводиться 5 тижнів (позакредитна) 

Практика проводиться у II семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для проходження 

практики 

1.Естетика: навчальний посібник для педагогів / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; під ред. 

Т.І. Андрущенко. Київ: Леся, 2014. 613 с. 

2.Естетична освіта педагога: колективна монографія / Андрущенко Т.І., Грицаєнко П.М., Дорога А.Є. та ін.; за ред. Андрущенко Т.І. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2015. 173 с. 

3.Етика. Естетика. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; за ред. В.І. Панченко. 

Київ: Центр учбової літератури, 2014. 430 с. 

4.Позашкільна освіта в Україні: навч. посіб. / Биковська О.В., Бут С.В. та ін.; за ред. О.В. Биковської. Київ: ІВЦ АЛКОН, 2006. 224 с. 

VIІI. Система оцінювання Підсумковий контроль: залік у II семестрі. 


