
 

СИЛАБУС НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ  
«Магістерська робота» 

І. Основна мета роботи  
 

Оволодіння майбутніми педагогами основами методики та організації науково-дослідної діяльності у 

професійно-орієнтованих напрямах, формування професійних навичок самостійної наукової роботи, 

підготовки магістерської роботи 

ІІ. Місце магістерської 

роботи в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

цикл дисциплін науково-дослідницької роботи і практики 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР6. Уміти організовувати та проводити науково-педагогічне дослідження. 

ПР9. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз інформації щодо системи позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти. 

ПР12. Уміти організовувати та проводити освітню діяльність закладу позашкільної освіти. 

ПР13. Оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи власної діяльності в закладах позашкільної освіти. 

ПР14. Доступно та аргументовано представляти результати досліджень у письмовій та усній формах, брати участь у наукових дискусіях. 

ІV. Тематика магістерської 

роботи 

 

Дистанційні технології як засіб активації творчого самовираження учня закладу позашкільної освіти 

Застосування проектних технологій для реалізації концепції навчання протягом життя 

Зміст і методика навчання учнів театральному мистецтву у закладах позашкільної освіти 

Зміст і методика освітньої діяльності у гуртках туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти 

Зміст навчання у гуртку «Пізнаю світ» учнів дошкільного віку в закладах позашкільної освіти 

Зміст підготовки майбутніх педагогів до організації органів громадського самоврядування у закладах позашкільної освіти  

Зміст підготовки майбутніх педагогів позашкільної освіти до впровадження інтерактивних педагогічних технологій  

Зміст профорієнтаційної роботи сучасного закладу позашкільної освіти 
Зміст роботи психологічної служби в умовах сучасного закладу позашкільної освіти 

Методи управління закладом позашкільної освіти  

Методика організації гурткової роботи скаутського напряму позашкільної освіти 

Методика організації педагогічної діагностики у закладах позашкільної освіти 

Методика формування ефективного освітнього середовища в умовах закладу позашкільної освіти 

Методика формування навичок здорового способу життя у закладах позашкільної освіти 

Організація роботи методичної служби комплексного закладу позашкільної освіти  

Організація самоосвіти педагогів закладів позашкільної освіти 

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

 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

виконання магістерської роботи  

На вивчення дисципліни відводиться 270 годин (9 кредитів ЄКТС) 

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для виконання 

магістерської роботи  

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень. навч. посіб. К.:Кондор, 2003. 192 с.  

Джурик Н. Р. Методологія і організація наукових досліджень : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : навч. посіб. / Н. Р. Джурик,               
І. М. Мельник ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад.Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. 169 с. 

Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. М. Єріна, В.Б. Захожай, Д. Л. Єрін. К. : ЦНЛ, 2004. 212 с. 

VIІI. Система оцінювання  Підсумковий контроль: захист у ІІІ семестрі 

 


