
 

 

СИЛАБУС  

НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА  

І. Основна мета практики  
 

поглиблення і закріплення знань студентів із професійно-педагогічної підготовки, вироблення навичок організації 

позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, безпосереднього проведення занять гуртка з обраного 

напряму позашкільної освіти 

ІІ. Місце практики в 

програмі підготовки 

фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

П02 

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. 

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

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. 

ІV. Короткий зміст 

практики  

 

Завдання 1. Відвідування двох занять гуртка  

Завдання 2. Аналіз відвіданих заняття  

Завдання 3. Підготовка і оформлення конспектів занять  

Завдання 4. Проведення виховного заходу 

Завдання 5. Підготовка пакету документів, якими регламентується робота гуртків  

Завдання 6. Підготовка характеристики закладу освіти 

Завдання 7. Оформлення додаткових матеріалів (фото, відео, вироби тощо)  

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

проведення практики  

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

Каричковський Василь Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри позашкільної освіти  

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

практики  

На проходження практики відводиться 5 тижнів 225 годин (7,5 кредитів ЄКТС) 

Практика проводиться у V семестрі.  

VII. Основні інформаційні 

джерела для проходження 

практики 

 

Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : моногр. К. : ІВЦ АЛКОН, 2008. 336 с.  

Мелентьєв О.Б. Теорія і методика позашкільної освіти / Умань: «АЛМІ‖», 2013. 182 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. 

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.  

VIІI. Система оцінювання  Підсумковий контроль: залік у V семестрі 

 


