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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
 Дана дисципліна має теоретично-практичний характер і сприяє практичному 

формуванню у майбутніх вчителів досвіду роботи  керівника гуртка. Дає можливість 

розширити поле діяльності вчителя в позаурочній та позашкільній роботі, застосувавши 

отримані знання і вміння. 

 2. Мета навчальної дисципліни.. Забезпечує майбутніх спеціалістів знаннями мети і 

завдань позаурочної діяльності, принципів і форм організації, змісту позаурочної та 

позашкільної роботи, спонукає до творчої діяльності студентів в процесі теоретичного і 

практичного вивчення предмету.  

3. Пререквізити. «Учнівське самоврядування в системі виховної роботи», 

«Організація творчої діяльності школярів у системі виховної роботи», «Організація та 

режисура виховних заходів». 

4. Результати навчання 
знати: досягти мети і завдань позаурочної діяльності, принципи і форми організації, 

зміст позаурочної та позашкільної роботи, особливості організації та методику проведення 

гурткових занять та інших форм позаурочної роботи 

вміти: аналізувати навчальні програмами з різних видів гурткової роботи, складати 

план-конспект гурткового заняття, проводити гурткові заняття із застосуванням особистісно-

орієнтованих технологій організації позаурочної художньо-трудової діяльності. 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Названавчальноїдисципліни________________________________ 
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Заочна  
6 11 4.0 120 

 
8 _ _ - 112 _ іспит 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Теми лекційних занять ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ  

ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ 

Тема 1. Мета та завдання 

позаурочної та 

позашкільної роботи з 

учнями. 

16 2 2 - - 12 15 1 - - - 14 



Тема 2.  Принципи 

організації позаурочної та 

позашкільної роботи.  

16 2 4 - - 12 17 1 - - - 16 

Тема 3. Форми організації 

позаурочної і позашкільної 

роботи з учнями. 

26 2 4 - - 20 26 2 - - - 24 

Тема 4. Зміст позаурочної 

та позашкільної роботи. 

Організація і напрями 

роботи учнівських гуртків. 

26 2 4 - - 20 26 2 - - - 24 

Разом за змістовим 

модулем 1 

84 2 14 - - 64 84 6 - - - 78 

Теми лекційних занять ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

МЕТОДИКА РОБОТИ В ТВОРЧИХ 

ОБ’ЄДНАННЯХ УЧНІВ 

Тема 5. Дидактичні основи 

навчально-виховного 

процесу в гуртках. 

18 - 4 - - 14 17 1 - - - 16 

Тема 6. Методика 

проведення гурткових 

занять  

18 - 4 - - 14 19 1 - - - 18 

Разом за змістовим 

модулем 2 

36 - 8 - - 28 36 2 - - - 34 

Усього годин  120 11 22 - - 87 120 8 - - - 112 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1 Проаналізуйте загальнодидактичні принципи організації позаурочної та 

позашкільної роботи: науковості, зв’язку теорії з практикою, 

систематичності і послідовності, наочності, свідомості і активності учнів, 

виховного характеру навчання, доступності і посильності праці для учнів, 

урахування вікових та індивідуальних особливостей, міцності оволодіння 

ЗУН. 

2. Охарактеризуйте специфічні принципи організації позаурочної та 

позашкільної роботи: природовідповідності, культуровідповідності, 

творчості, зв’язку з життям, колективізму, добровільності, 

самодіяльності, інтересу. 

3. Розробіть загальнопедагогічні масові форми організації позаурочної 

діяльності учнів: екскурсії, гуртки, конференції, виставки, зльоти. 

4. Охарактеризуйте особливості організації специфічних форм організації 

позаурочної діяльності учнів: студії народних ремесел, клуби за 

інтересами, майстер-класи, школи художньо-естетичного напряму, творчі 

об’єднання. 

5. Проаналізуйте зміст і основні напрями роботи вчителя технологій у 

гуртках. Визначте освітній, розвивальний і виховний потенціал 

учнівських гуртків. Охарактеризуйте навчальні програми. Авторські 

навчальні програми гуртків з народних ремесел. 



6. Проаналізуйте особливості створення та організації гуртка. Типи та рівні 

гуртків, секцій, студій, шкіл та творчих об’єднань художньо-естетичного 

напряму. 

7 Охарактеризуйте взаємозв’язок методів і прийомів на гурткових заняттях. 

Запропонуйте особистісно- орієнтовані технології організації позаурочної 

художньо-трудової діяльності. 

8 Обґрунтуйте метод проектів на гурткових заняттях. Розкрийте 

особливості планування роботи гуртка із врахуванням бажань, знань і 

вмінь учнів. 

9 Визначте керівну роль учителя у підборі завдань для гуртківців. 

Розкрийте особливості організації проектно-технологічної діяльності 

учнів у гуртку. 

10 Охарактеризуйте особливості організації та проведення масових форм 

позаурочної роботи в навчально-виховному процесі школи. 

11 Запропонуйте план організації виставок, олімпіад, турнірів, конкурсів 

трудової майстерності 

12 Запропонуйте розробку проведення науково-технічних, ювілейних, 

святкових вечорів, зустрічей з майстрами декоративно-прикладного 

мистецтва, новаторами виробництва. 

 

5.4. Індивідуальні науково-дослідні завдання 

Дидактичні основи навчально-виховного 

процесу в гуртках 

1. Методи і засоби позаурочної художньо-трудової діяльності. 

2. Взаємозв’язок методів і прийомів на гурткових заняттях. 

3. Особистісно орієнтовані технології організації позаурочної художньо-трудової 

діяльності. 

4. Метод проектів на гурткових заняттях. 

5. Контроль та оцінювання позаурочної художньо-трудової діяльності учнів. 

Методика проведення гурткових занять 

1. Зміст навчального матеріалу на гурткових заняттях. 

2. Вибір індивідуальних творчих завдань для кожного гуртківця. 

3. Організація проектно-технологічної діяльності учнів у гуртку. 

4. Складання плану-конспекту гурткового заняття. 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є модульна контрольна робота (тестові завдання)      

Формами підсумкового  контролю є екзамен. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання є: 

- контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- проєкти індивідуальні; 

- презентації результатів виконаних завдань; 
- есе; 

 

 

  



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Іспит проводиться за екзаменаційними білетами. Оцінка виставляється з 

урахуванням рейтингових балів і балів, отриманих під час іспиту як середнє арифметичне.  

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається після вивчення кожного 

змістовного модулю у відповідності до критеріїв  

Бали Критерії оцінки 

F – 1 (1-

34) 

Практично не знає термінології. Володіння навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання. Не може користуватися підручником, методичними рекомендаціями, 

іншими дидактичними засобами. Володіє тільки окремими прийомами практичної 

діяльності яких недостатньо для формування вмінь. 

Fx -2 

(35-49) 

Володіє навчальним матеріалом на фрагментарному рівні. Конспект з предмету носить 

не систематизований, фрагментарний характер. Не вміє скласти алгоритм відповіді. Не 

може відповісти на питання чи виконати практичну роботу без грубих помилок на які 

не звертає уваги. 

Е – 3 

(50-59) 

Самостійно відтворює головні положення викладені на лекційному матеріалі. Знає 

основні терміни. Потребує допомоги викладача чи товаришів для відтворення 

систематизованого навчального матеріалу. При реалізації знань в вирішенні 

практичних завдань потребує допомоги викладача на всіх етапах роботи. Часто 

допускає типові помилки які при допомозі здатен виправити. Повністю відсутнє 

знайомство з інформацією що викладена в додатковій літературі. 

Д – 3 

(60-69) 

Повністю відтворює інформацію що викладена в базовому підручнику. Має значні 

утруднення при необхідності користування додатковою та довідниковою літературою. 

Епізодичне знайомство з періодичними психолого-педагогічними виданнями. 

Сформовані уміння може використовувати у стандартних ситуаціях які закладені у 

навчальні завдання. При виправленні допущених помилок потребує деякої допомоги 

викладача. Затрудняється при необхідності використовувати знання отриманні при 

вивченні інших дисциплін. 

С – 4 

(70-79) 

На основі оволодіння матеріалом в обсязі робочої навчальної програми дисципліни, 

під керівництвом викладача вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію про педагогічні явища. Цілком самостійно використовує набуті знання, 

вміння та навички в стандартних навчальних ситуаціях. Здатен контролювати свою 

діяльність. При контролі знань досить вільно складає алгоритм відповіді. Швидко 

знаходить необхідну інформацію в довідниковій літературі. Знайомий з періодичними 

виданнями поточного року. 

В – 4 

(80-89) 

Вільно володіє матеріалом у відповідності з програмою дисципліни. Знання, вміння та 

навички може самостійно використовувати  у нестандартних ситуаціях навчального 

характеру. Проявляє інтерес до наукової та науково-популярної літератури з предмету. 

Самостійно опрацював рекомендовану, додаткову літературу з предмету. В процесі 

вивчення дисципліни іноді виконував реферати не передбачені робочою програмою 

дисципліни. Проявляє схильність до аналітико-синтетичної діяльності, здатен 

висловлювати власну думку що до вивченого матеріалу. Отримані знання 

використовує при аналізі стану навчально-виховного процесу в університеті. 

А – 5 

(90-100) 

На основі досконалого знання матеріалу предмету студент набуті знання, вміння та 

навички використовує при рішенні нестандартних задач. Вільно використовує 

міжпредметні зв'язки, орієнтується у періодичній та монографічній літературі з 

предмету. Легко знаходить відповіді на нестандартні, несподівані питання. У складних 

ситуаціях може провести аналіз на рівні теоретичного осмислення. Виявляє творчі 

здібності, нахил до самостійної науково-дослідної роботи, який проявляється у 

наявності наукових публікацій, виступах на наукових конференціях тощо. 

 



   
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1-Т4 Т5-Т6 

40 20 

Т1, Т2– теми змістових модулів. 

7. Рекомендована література-основна 

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: 

науково-практнчні засади.  К.: Либідь, 2003. 344 с.  

2. Венгерак Т. О. Система позакласної та виховної роботи / Т. О. Венгерак // Світ 

виховання. – 2010. – № 1. – С. 22–24. 

3. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. O 3-тє видання, перероблене та 

доповнене O К.: Видавництво Ліра – К, 2016.  – 608 с 

4. Кондрашова Л.В., Лаврентьєва О.О., Зеленкова Н.І. Методика організації виховної 

роботи в сучасній школі: навчальний посібник. Кривий Ріг: КДПУ, 2008. 187 с. 

5. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі – К., 1991. - 12с. 

6. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. 

Кондрашова, О. О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова. – Кривий Ріг, 2008. - 105с. 

7. Мельничук С.Г. Педагогіка ( Теорія виховання ) Навчальний посібник. – К.: 

Видовничний Дім “Слово”, 2012. – 288 с. 

8. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера 

ЛТД, 2018. 160 с.https://mon.gov.ua/ua/tag/vikhovna-robota 

9. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Теорія і методика виховання: Навч.посіб. – К.: 

Знання, 2008. – 415с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 

10. Пащенко М.І., Красноштан І.В. Педагогіка. Навчальний посібник. – 2019. – 228с.  

 
8. Інформаційні ресурси 

1. Закон України "Про позашкільну освіту" 

2. Збірник документів щодо організації позашкільної освіти дослідницько-експериментального 

напряму 

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку типів позашкільних 

навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад 

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про позашкільний 

навчальний заклад" 

5. Нормативно-правова база позашкільної освіти 

 Офіційний сайт МОН України. – http://www.mon.gov.ua/ua/ 

 Офіційний сайт журналу "Початкова школа". – http://pochatkova –

shkola.net/journal.htm 

 http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika – zaychenko_ib 

 http://pidruchniki.ws/pedagogika/ 

 http://pidruchniki.ws/12570107/pedagogika/pedagogika – moyseyuk_nye 

 http://www.google.com.ua/ 

 http;//uk.wikipedia.org/wiki/ 

 http://culonline.com.ua 

https://mon.gov.ua/ua/tag/vikhovna-robota
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_03/
http://man.gov.ua/files/49/Zbirka_ZAKONY_2013_1.pdf
http://man.gov.ua/files/49/Zbirka_ZAKONY_2013_1.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-2010-%D0%BF
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/baner/2-uncategorised/1222-normativno-pravova-baza-pozashkilnoji-osviti
http://pochatkova/
http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika%20–%20zaychenko_ib
http://pidruchniki.ws/pedagogika/
http://pidruchniki.ws/12570107/pedagogika/pedagogika%20–%20moyseyuk_nye
http://www.google.com.ua/

