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1. Мета підвищення кваліфікації
Ознайомитись з сучасними вимогами до організації освітнього процесу
в закладах позашкільної освіти, організаційно-методичними новаціями в
організації

діяльності

за різними

напрямками

позашкільної

роботи,

тенденціями розвитку системи закладів позашкільної освіти на сучасному
етапі. Набути досвіду організації та здійснення різноманітних форм
індивідуальної, групової та масової роботи в умовах закладу позашкільної
освіти (ПЗО).
2. Результати підвищення кваліфікації
Знання про законодавчу базу щодо завдань, цілей, принципів,
засад функціонування закладів позашкільної освіти.
Знання про планування та організацію виховного процесу в
різних типах ПЗО.
Знання про сутність і складові методичного забезпечення
освітнього процесу в різних типах ПЗО.
Вміння планувати та організовувати освітній процес гуртків,
секцій, студій, ансамблів тощо, обирати та застосовувати відповідне
методичне і матеріально-технічне забезпечення.
Вміння реалізовувати освітні завдання в процесі індивідуальної,
групової, масової роботи, обирати й реалізовувати різні методи й технології
виховної роботи.
Вміння здійснювати ефективне керівництво у роботі з
педагогічним персоналом ПЗО.
Навички ефективної комунікації під час організації та
здійснення виховного процесу.
Навички професійної мовленнєвої культури.
Програма підвищення кваліфікації
4.
Розділ 1. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В
3.

УКРАЇНІ
Тема 1.1. Історія становлення системи позашкільної освіти в Україні.
Тема 1.2. Тенденції розвитку позашкільної освіти в сучасних умовах.
Позашкільна освіта в Україні: історія та перспективи розвитку.
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Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ
РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Тема 2.1. Педагогічні засади виховання особистості в позашкільних
навчальних закладах.
Виховна система позашкільного закладу освіти.
Тема 2.2. Організаційні основи реалізації виховного потенціалу
позашкільних навчальних закладів України.
Організаційні форми та особливості реалізації пізнавальної, ігрової,
спортивної, творчої, комунікативної, дозвіллєвої діяльності в ПЗО.
Розділ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Тема 3.1. Методична підготовка керівника гуртка/ студії.
Модель організації роботи гуртка, студії. Планування, робоча
програма.
Тема 3.2. Методика проведення занять в гуртках/ cтудіях позашкільних
навчальних закладів.
Методика

проведення

різних

типів занять в позашкільних

навчальних закладах. Складання плану-конспекту заняття. Вибір форм
і методів діяльності.
Тема 3.3. Методика організації та проведення різних форм виховної
діяльності в умовах ПЗО.
Форми реалізації напрямків виховної роботи в ПЗО.
Тема 3.4. Особливості здійснення виховної роботи в різновіковому
дитячому колективі в закладі ПЗО.
Поняття про дитячий колектив ПЗО. Форми й методи групової та
масової роботи.
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