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 Об’єкт вивчення навчальної дисципліни –

гурткова робота в різних типах позашкільних 

установ.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Теорія та методика гурткової роботи»  є 

методика організації і виховної позакласної 

роботи  у гуртках різних типів освітніх закладів.



формування у здобувачів вищої освіти

знань та методичних навичок з організації

гурткової роботи; вивчення теоретичних

засад та набуття практичних навичок

організації роботи різних типів гуртків.



 Знання: знати основні принципи організації гурткової діяльності; 

специфічні особливості функціонування фізкультурно-оздоровчих, 

художньо-творчих гуртків; методику організації позакласної роботи 

та додаткової освіти школярів; методичні аспекти керування 

гуртковою діяльністю.

 Уміння: здійснювати аналіз навчально-методичної документації та 

літератури з позаурочної діяльності, працювати з навчальними 

програмами гуртків різних типів, складати план-конспект 

факультативних та гурткових занять.

 Комунікація: застосовувати особистісно-орієнтовані технології 

організації позаурочної діяльності на факультативних та гурткових 

заняттях; проводити факультативні та гурткові заняття у 

відповідності з навчальною програмою. аналізувати спеціальну 

науково-методичну літературу; творчо використовувати отриманні 

знання під час розв’язування ситуаційних завдань; володіти науково-

методичними даними з методики організації гурткової роботи.



 спроможність результативно діяти, ефективно розв’язувати 
стандартні та проблемні ситуації, що виникають у 
педагогічній діяльності;

 єдність теоретичної та практичної готовності майбутнього 
педагога до здійснення педагогічної діяльності;

 сформованість здатності до педагогічної діяльності;

 здатність оперувати  педагогічними  категоріями  і 
професійно вести дискусію з проблем розвитку нової 
української школи;

 розуміння тенденцій та закономірностей розвитку загальної    
педагогіки, вміння прогнозувати, моделювати, проектувати 
педагогічний процес;

 здатність обґрунтовувати основні  положення власних  
міркувань  щодо використання  провідних  ідей  видатних 
педагогів минулого і сучасності в сучасній  
загальноосвітній  школі.



1. Загальнотеоретичні основи навчально-виховної 

діяльності у позашкільних закладах освіти

2. Сутність позашкільної освіти. 

3. Педагогічні основи гурткової роботи в 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах. 

4. Зміст роботи гуртка. 

5. Організація позашкільної роботи з учнями. 

6. Організація керівництва гуртком. 




