
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»
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Організація гурткової роботи  

у початковій школі1

2

Формування ключових  

компетентностей молодших  

школярів у процесі позаурочної

роботи
3

Система позашкільної освіти

в  України

Українське народознавство та творчі  

техніки (декоративно-прикладне

мистецтво)



1

Предмет  

вивчення

дисципліни

сутність професійної  
діяльності педагога-

керівника гуртка, область  
його професійної діяльності,

його соціальна
роль та практична функція.



дати уявлення про основні напрямки організації
гурткової роботи в освітньому процесі сучасної
початкової школи;

вивчити можливості гурткової роботи в створенні  
предметно-розвиваючого освітнього середовища  
молодшого школяра;

формувати вміння з проектування змісту тареалізації
гурткової роботи у початковій школі.



4

Мета вивчення  

дисципліни

розкриття теоретичних

аспектів організації

освітнього процесу у 

позашкіллі та 

формування у студентів

умінь та навичок

ефективного поєднання

на практиці теоретичних

знань з інноваційними

педагогічними

методиками та 

технологіями..



розвиток комунікативних та 

організаторських здібностей студентів.

розкриття суті позашкільної освіти, її

мети та завдань;

ознайомлення студентів із актуальними

проблемами сучасної позашкільної освіти в 

Україні, її пріоритетними напрямами;

виділення специфіки організації освітнього

процесу у позашкільних навчальних

закладах різного спрямування;



Позашкільна педагогіка – новий розділ 

педагогічної науки. В ньому 

досліджуються механізми всебічного 

розвитку природних інтересів і талантів, 

наповнення позаурочного життя дітей 

цікавими враженнями.



3

Предмет  

навчальної  

дисципліни

компетентнісний підхід до  

освітнього процесу в

початковій школі; процес

формування ключових  

компетентностей молодших

школярів у позаурочній  

діяльності.



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 позаурочноїроботи;

формувати позитивне ставлення і прагнення до творчого  
оволодіння структурою і змістом ключових
компетентностей у початковій освіті.



2

Предмет  

вивчення

дисципліни

оволодіння студентами
формами, методами та
засобами передачі знань

учням початкової школи про

українські народні традиції,  
культуру, звичаї, обереги,

символи.



підготовка майбутнього вчителя початкової  
школи до використання технік декоративно-
прикладного мистецтва на уроках та  
позаурочній діяльності, виховання ціннісного  
ставлення до національного духовного  
надбання українського народу.

підвищення рівня професійно-педагогічної  
культури студентів;

виховання національного світогляду студентів  
через пізнання народного мистецтва;

оволодіння техніками декоративно-
прикладного мистецтва.


