
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

Кафедра педагогіки вищої школи 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ  

(назва навчальної дисципліни) 

 
підготовки здобувачів 

               рівня вищої освіти  доктор філософії 
                             (назва рівня вищої освіти) 

               спеціальності  011 Науки про освіту 
(шифр і назва спеціальності) 

за освітньо-наковою програмою 

«Освітні, педагогічні науки» 
(назва програми) 

мова навчання − українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2018 р.  

  



Розробники:  

Фатальчук Сергій Дмитрович, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «ДДПУ» 

 

 

Рецензенти: 

Панасенко Е.А., доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої 

школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Білецький О.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до впровадження 

вченою радою  

Державного вищого навчального закладу  

«Донбаський державний педагогічний університет»  

 

«_29__»  ___серпня__ 2018 р.  

 

протокол №__1__ 

  



1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 «Освіта. Педагогіка» 
Варіативна дисципліна 

 
Спеціальність 

011 «Освітні, педагогічні 

науки» 

Модулів – 3 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 

 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

 годин – 90 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Рівень вищої освіти: 

підготовка здобувачів 

третього (освітньо-

наукового) рівня вищої 

освіти 

 

10 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 20 год. 

Самостійна робота 

60 год. 60 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 

2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

2.1.  Метою викладання навчальної дисципліни «Становлення та 

розвиток системи позашкільної освіти» є набуття у здобувачів таких 

компетентностей: 

загальні: 

-  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

-  здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

-  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

-  навички міжособистісної взаємодії; 

-  здатність діяти соціально, відповідально і свідом. 



спеціальні:  

-  уміння розпізнавати та враховувати різноманітність осіб, що 

навчаються, та складність начального процесу; 

-  розуміння структур та цілей освітніх систем; 

- здатність консультувати з різноманітних освітніх питань та навички з 

окремих видів консультування; 

-  уміння пристосовувати навчальну програм та начальні матеріали до 

конкретного освітнього контексту; 

-  компетенції у ряді стратегій викладання та навчання. 

2.2. Передумовами вивчення навчальної дисципліни є попередньо 

набуті здобувачами такі компетентності:  

- здатність до соціальної, професійної, науково-дослідної 

діяльності; цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

реалізувати здоров’язбережувальний підхід в організації освітнього процесу; 

-  здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  підготовки 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів, їх методологічного і 

методичного забезпечення, вибору засобів інформаційної підтримки; 

- здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; пошуку і розробки нових педагогічних методів і освітніх технологій 

підвищеної ефективності;  

-  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; знання і 

розуміння предметної області та специфічних особливостей професії;  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); розвивати нові 

уміння, технології, дидактичний інструментарій, практичний досвід та/або 

відповідні дидактичні матеріали; 

- здатність працювати в команді; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій; будувати ефективну 

комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього процесу;  



- здатність до пошуку і розробки нових педагогічних методів і 

освітніх технологій підвищеної ефективності; 

- здатність до рефлексії цінностей, що є визначальними та 

відповідними освітній діяльності. 

 

2.3. Очікувані результати навчання 

Розробляти просвітницькі матеріали та програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення 

про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. 

Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

2.4. Критерії оцінювання результатів навчання 

Результати навчання здобувачів із вивчення навчальної дисципліни 

«Становлення та розвиток системи позашкільної освіти» визначаються у 

балах, які виставляються згідно з критеріями оцінювання. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення 

навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні, 

індивідуальні) та самостійної роботи. Для здобувачів заочної форми бали 

розподіляються пропорційно годинам у навчальному плані, відведеним на 

навчальні заняття та самостійну роботу. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів у процесі лекції 

виставляється за такими критеріями: 

- присутність здобувача на лекції, складання її конспекту та активна 

участь у процесі лекції. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів у процесі практичного, 

семінарського, лабораторного, індивідуального заняття виставляється за 

такими критеріями: 

- під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане 

запитання з теми заняття;  



- під час тестування – за правильні відповіді на всі запитання тесту 

з теми заняття;  

- у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за 

запропонований правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; 

за знання теоретичних основ проблеми, порушеної в завданні; за володіння 

формулами та математичними методами, необхідними для виконання 

завдання; за отриманий правильний результат.  

Оцінювання результатів навчання здобувачів у процесі написання 

поточних, проміжних контрольних робіт виставляється за правильні 

відповіді на всі питання роботи. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів під час контрольного 

заходу виставляється за правильні відповіді на всі питання. 

Оцінювання рефератів та презентацій за визначеними темами 

виставляється відповідно до критеріїв: 

- за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації 

(крім лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел 

інформації);  

-  за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на 

літературні джерела;  

-  за наявність змістовних висновків;  

-  за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах.  

Унаслідок виявлення невідповідності результатів навчання окремим 

критеріям із тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, яка 

виставляється здобувачеві, може бути знижена: 

-  за неповну відповідь;  

-  за кожну неправильну відповідь;  

-  за невчасне виконання завдання;  



-  за недостовірність поданої інформації;  

-  за недостатнє розкриття теми;  

-  за відсутність посилань на літературні джерела.  

Результати поточного контролю рівня знань здобувачів очної та 

заочної форм навчання (кількість отриманих балів) обов’язково доводяться 

викладачем у наприкінці кожного заняття до відома всіх аспірантів і 

виставляються в «Журналі обліку поточної успішності та відвідування 

занять» та є підставою для одержання допуску до підсумкового контролю.  

Допуск до підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни 

становить 60 балів та визначається як сумарна мінімальна кількість балів, яку 

необхідно набрати здобувачеві для отримання позитивної оцінки 

«задовільно». При цьому межа незадовільного навчання становить 59 балів. 

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 балів відмінно 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно 

0 – 25 балів неприйнято 

Кожна навчальна дисципліна, вивчення якої закінчується складанням 

заліку або іспиту, оцінюється максимальною оцінкою у 100 балів. Якщо 

навчальна дисципліна викладається два або більше семестрів, вивчення з 

яких закінчується згідно з навчальним планом заліком або іспитом, то кожна 

частина оцінюється у 100 балів. 

Якщо здобувач набрав упродовж семестру 60-74 бали, то він може 

зарахувати набрані бали як оцінку семестрового контролю.  

Якщо навчальна дисципліна завершується екзаменом і здобувач хоче 

покращити оцінку семестрового контролю, то у відведений час він складає 

іспит з даної дисципліни як окрему форму семестрового контролю, який 

оцінюється у 100 балів незалежно від тих, що були набрані упродовж 

семестру. 



Для підсумкового контролю у формі заліку: 

Теми 
Самостійна 

робота 

Підсумковий бал 

(оцінка семестрового 

контролю) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

65 100 4 4 6 7 6 4 4 

35  балів 

60-100 балів  

2.5. Засоби діагностики результатів навчання: реферати, есе; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень, залік. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна фора 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л
. 

п
р

. 

л
аб

. 

ін
д

. 

С
.р

. 

л
. 

п
р

. 

л
аб

. 

ін
д

. 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Історичні етапи становлення та розвитку системи 

позашкільної освіти. 

Тема 1. Позашкільна 

освіта. Мета і 

завдання.  

6 1    5 6 1    5 

Тема 2 Історичні 

особливості та 

передумови 

становлення  

позашкільної освіти. 

8 1 2   5 8 1 2   5 

Тема 3 Теоретичні 

основи позашкільної 

освіти. Класифікація 

закладів. 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Разом за ЗМ 1 28 4 4   20 28 4 4   20 

Змістовий модуль 2. Організація і тенденції розвитку сучасної системи 

позашкільної освіти в Україні. 

 

Тема 4. Позашкільні 

навчальні заклади – 

складова частина 

сучасної системи  

безперервної освіти в 

Україні.  

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 5. Законодавче та 

нормативно-правове 

забезпечення 

організації 

позашкільної освіти в 

Україні. 

25 2 8   15 23 2 6   15 

Тема 6. Організаційні 

форми навчально-

виховної діяльності в 

позашкільному 

навчальному закладі. 

8 1 2   5 8 1 2   5 



Тема 7. Навчальна, 

виховна і науково-

методична робота в 

закладах позашкільної 

освіти. 

15 1 4   10 17 1 6   10 

Разом за ЗМ 2 62 6 16   40 62 6 16   40 

Усього годин 90 10 20   60 90 10 20   60 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1.Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Позашкільна освіта. Мета і завдання. 1 

2 Історичні особливості та передумови становлення  

позашкільної освіти. 

1 

3 Теоретичні основи позашкільної освіти. Класифікація 

закладів. 

2 

4 Позашкільні навчальні заклади – складова частина 

сучасної системи  безперервної освіти в Україні. 

2 

5 Законодавче та нормативно-правове забезпечення 

організації позашкільної освіти в Україні. 

6 

6 Організаційні форми навчально-виховної діяльності в 

позашкільному навчальному закладі. 

1 

7 Навчальна, виховна і науково-методична робота в 

закладах позашкільної освіти. 

1 

 Разом  10 

 

4.2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  - 

2 Досвід позашкільної освіти в історичній ретроспективі 2 

3 Основні закономірності, етапи й очікувані результати 

освітнього процесу в закладах позашкільної освіти 

2 

4 Напрями  діяльність, позашкільних закладів різних типів 2 

5 Державне регулювання організації позашкільної освіти в 

Україні. 

6 

6 Оновлення та вдосконалення організаційних форм і 

методів позашкільної освіти 

2 



7. Методичне забезпечення організації позашкільної освіти 6 

 Разом . 20 

 

4.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Суть, мета та пріоритетні завдання позашкільної освіти. 5 

2 Позашкільна освіта в розвитку особистості, суспільства 

та держави. 

5 

3 Оптимізація виховного потенціалу позашкільного 

навчального закладу 

 

10 

4 Позашкільна освіта України в умовах інтеграції в 

європейський освітній простір на початку ХХІ століття. 

10 

5 Історичні основи становлення і розвитку позашкільних 

навчальних закладів у роботах сучасних українських 

науковців. (І. Д. Беха, В. В. Борисова, В. В. Вербицького, 

А. Й. Капської, Б. С. Кобзаря, В. М. Мадзігона, 

Г. П. Пустовіта, Ю. Д. Руденка, А. Й. Сиротенка, 

О. В. Сухомлинської та ін.) 

15 

6 Позашкільні заклади в системі освіти України: стан та 

перспективи. 

5 

7 Розвиток соціально-педагогічних функцій закладів 
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