Опис окремої одиниці освітньої програми
(навчальної дисципліни)
1.25. Теорія і методика позашкільної освіти
Тип дисципліни:
вибіркова
Семестр:
сьомий
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні –
16.
Лектори:
канд. пед. наук, доцент Котик І.В.
Результати навчання:
Знати:
– нормативні документи з питань організації позашкільної освіти учнів у ПНЗ;
– зміст типових навчальних програм із вивчення різних видів декоративно-ужиткового
мистецтва та технічної творчості;
– вимоги до організації та планування занять гуртків прикладної і технічної творчості;
– форми і методи організації навчально-виховної процесу в ПНЗ;
– вимоги до організації та проведення масових навчально-виховних заходів;
– вимоги до педагогів, які забезпечують учням можливість займатися художньоприкладною та технічною творчістю.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
– Теорія і методика позашкільної освіти;
– Педагогіка;
– Психологія.
Зміст навчальної дисципліни:
Зміст та організаційні засади позашкільної освіти школярів. Позашкільний навчальний
заклад: структура, зміст діяльності. Теоретичні аспекти організації гурткової роботи у
позашкільному навчальному закладі. Керівництво художньо-прикладною діяльністю
школярів. Навчально-матеріальна база для проведення занять з прикладної і технічної
творчості. Форми, методи та засоби навчально-виховної роботи у позашкільному закладі.
Планування навчально-виховного процесу у ПНЗ. Методика аналізу гурткового заняття.
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Форми та методи навчання:
– розповідь, бесіда; самостійне виконання студентами індивідуальних завдань, підготовка до
практичних робіт.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль: усне опитування у процесі захисту практичних робіт та індивідуальних
навчальних завдань; контрольна робота;
– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
технологічної та професійної освіти.

