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Анотація до дисципліни:

Дисципліна “Теорія та методика позашкільної освіти” дає можливість 

студентам оволодіти теоретичними знаннями і практичним вміннями 

методики проведення занять в гуртках, секціях, студіях та інших 

творчих об’єднаннях  позашкільної освіти різних рівнях підготовки. 

Тематика та зміст дисципліни розкривають технологію виховання 

творчо особистості таких навчальних відносин, при яких кожна 

дитина прагне до максимальної реалізації своїх сил у власних творчих 

інтересах.



•Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика позашкільної 

освіти»  є оволодіння студентами теорією та методикою організації й проведення 

позаурочної роботи з трудового навчання (технологій)у процесі позакласної роботи 

та у позашкільних навчальних закладах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика 

позашкільної освіти» є:

ознайомлювати студентів з теоретичними та практичними основами 

позашкільної освіти, принципами та формами організації позашкільної 

роботи;

мотивувати та спонукати студентів до пошуку, аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел з метою розв’язання завдань зі спеціальності.



Результати навчання:

унаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

загальнотеоретичні основи навчально-виховної діяльності; 

володіти методиками організації та проведення виховних 

позаурочних форм занять; у професійній сфері повинні якісно 

здійснювати педагогічну діяльність.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

1.Загальнотеоретичні основи навчально-виховної діяльності у 

професійної діяльності.

2.Зміст та особливості організації гурткової роботи.

3.Застосування проектної методики в позаурочній діяльності.

4.Позаурочні організаційні форми навчання в школі і позашкільних 

навчальних закладах.

5.Методика організації та проведення виховних позаурочних форм 

занять.

6.Зміст позашкільної роботи у позашкільних навчальних закладах.

7.Поняття про гурткову роботу та основні напрямки .

8.Соціальна практика як технологія розвитку соціальної 

компетентності особистості в позашкільному навчальному заклад.

9.Роль проектної методики у процесі організації позаурочної діяльності 

.


