
Для здобувачів другого  

(магістерського) рівня вищої  

освіти

галузь знань 01Освіта/Педагогіка,  

спеціальність 013 Початкова  

освіта



Позашкільна робота є важливим  
складником сучасного освітнього  
процесу. Опанування цього блоку
дисциплін дає змогу навчитися планувати  
позашкільну та гурткову роботу, дізнатися  
про дитячі об’єднання в школі та поза її  
межами, сформувати ключові
компетентності молодших школярів у  
процесі позаурочної роботи,
познайомитися з різноманітними
творчими техніками, з українським  
народознавством та фольклором,  
діагностувати та розвинути природні
здібності та таланти сучасної дитини.





*«Позашкілля –

разом ми сила»







Позашкільна педагогіка – новий розділ 

педагогічної науки. В ньому 

досліджуються механізми всебічного 

розвитку природних інтересів і талантів, 

наповнення позаурочного життя дітей 

цікавими враженнями.
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заходів



“Організація дозвіллєвої 

діяльності молодших 

школярів”

Предмет  вивчення 

дисципліни

формування у студентів 

теоретичних знань, а також

практичних умінь та 

навичок в галузі організації 

дозвіллєвої діяльності 

молодших школярів



Завдання  вивчення дисципліни

навчити студентів самостійно вести дозвіллєву діяльність

молодших школярів;

ознайомити студентів з історією та сучасними станом

дозвіллєвої діяльності в Україні та за кордоном;

Опанування студентами форм та методів організації

дозвіллєвої діяльності молодших школярів.



Вивчення курсу «Організація дозвіллєвої діяльності

молодших школярів» надає кожному студенту можливість

опанувати систему знань щодо сутності дозвілля; види і форми

дозвіллєвої діяльності молодших школярів, культурно-історичні

витоки організації дозвілля в Україні та за кордоном; функції

педагогічного працівника як організатора дозвілля.

Студенти отримають систему вмінь, яка буде корисною

не тільки у педагогічній сфері - організовувати і проводити

дозвіллєві заходи, виявляти інтереси і потреби населення в

різних видах культурно-дозвіллєвої діяльності з урахуванням

специфіки та індивідуальних особливостей молодших школярів;

моделювати ситуації організації педагогічної дозвіллєвої

діяльності в умовах освітнього середовища; застосовувати на

практиці методи дозвіллєвої діяльності; розробляти та

впроваджувати сценарії дозвіллєвих тематичних заходів.

Даний курс призначений для всіх, хто хоче отримати знання, що 

будуть корисними і за межами аудиторії!





«Реалізація 
компетентнісного підходу у 

процесі позаурочної 
роботи»

Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є компетентнісний підхід до 
освітнього процесу в початковій школі; 
процес формування ключових 
компетентностей молодших школярів у 
позаурочній діяльності.



Метою викладання навчальної дисципліни 
є: формування в майбутніх учителів 
початкових класів здатності до аналізу, 
інтерпретації, критичного оцінювання 
сучасних технологій розвитку в учнів 
початкових класів ключових 
компетентностей, а також готовності до 
планування й реалізації розвитку 
ключових компетентностей молодших 
школярів у процесі позаурочної роботи.



Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- розкрити концептуальні та теоретичні положення 

компетентнісного підходу; узагальнити ключові 

компетентності, виявити їхню фундаментальну спільність, 

виділити істотні ознаки; 

- схарактеризувати структуру і зміст ключових 

компетентностей; розкрити сучасні технології їх 

формування;

- розвивати в майбутніх учителів початкових класів 

педагогічне мислення, здатності до аналітичного розуміння 

педагогічної діяльності, навчати їх творчих підходів до 

визначення педагогічних дій у процесі позаурочної роботи; 

- формувати позитивне ставлення і прагнення до творчого 

оволодіння структурою і змістом ключових 

компетентностей у початковій освіті.



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 
РЕЖИСУРА 
ВИХОВНИХ 

ЗАХОДІВ

Предмет дисципліни

ознайомлення здобувачів з теоретичними
основами та практичними питаннями

режисури та методики організації виховних
заходів.



формування цілісного уявлення здобувачів про сутність 
режисерської діяльності та оволодіння її основами для 

здійснення професійної діяльності та організації виховних 
заходів.

засвоєння теоретичних та методичних основ 
режисерської майстерності;

формування у майбутніх вчителів знань, умінь і навичок
проведення театралізованого дійства чи масового заходу

із школярами;

оволодіння змістом та методикою режисерської та 
виховної роботи в шкільному колективі; 

Метою вивчення навчальної

дисципліни є: 

Завдання дисципліни


