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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміни, які відбуваються на всіх рівнях соціально-економічних систем, зумовлюють модернізацію суспільних процесів в Україні, зокрема в 

системі освіти. Реалізувати право на здобуття освіти можна шляхом формального, неформального та інформального видів, які держава повністю 

визнає и ̆ покликана створювати відповідні умови для їх розвитку. Неформальна освіта набуває особливого значення як у всьому світі, так і в 

Україні, адже вона є  невід’ємною складовою навчання впродовж життя. Окрім цього неформальна освіта, яку людина отримує упродовж життя, 

сприяє розвитку соціокультурного, аксіологічного, комунікативного, пізнавального, мотиваційного і творчого потенціалів особистості, 

підвищуючи її конкурентоспроможність на ринку праці, а також дозволяє сформувати вміння активно брати участь в суспільних процесах і 

адаптуватися до культурного, етнічною та мовного різноманіття. 

Забезпечити ефективність неформальної освіти педагога на сучасному етапі розвитку освіти відповідно до соціально-економічних умов 

інформаціин̆ого суспільства, на наш погляд, можливо шляхом підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти у галузі 01 Освіта, педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та опанування ними нормативним курсом « 

Неформальна педагогічна освіта». 

  

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання дисципліни «Неформальна педагогічна освіта» є сформувати у здобувачів готовність до навчання в умовах 

неформальної освіти в контексті неперервного професійного становлення, набуття ключових та спеціальних професійних компетентностеи.̆  

Передбачається самостійна дослідницька діяльність, проведення практичних, семінарських занять, індивідуальні завдання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Неформальна педагогічна освіта» є формування наступних компетентностей та предметних 

результатів:  
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загальних компетентностей: 
- Аналітичні уміння. Здатність до пошуку, відбору, аналізу й оброблення інформації, до формулювання самостійних тверджень, 

положень, оцінок. Здатність до організації і проведення фундаментальних, прикладних науково-педагогічних досліджень (ЗК 1).  

- Когнітивні уміння. Здатність до здійснення класифікацій отриманого нового знання (визначення причинно-наслідкових зв’язків, 

принципів, сукупності методів тощо) за результатами емоційного переживання і осмислення рангу наукової новизни власного 

наробку. Здатність планувати та керувати власним часом (ЗК 2). 

- Критична самооцінка. Здатність визначати та задовольняти потреби особистісного та наукового розвитку на основі рефлексивного 

аналізу власних результатів дослідження, викладацької діяльності (ЗК 3).  

фахових компетентностей: 
- продуктивна фахова комунікація українською мовою. Володіння методами опису, ідентифікації й класифікації ключових понять у 

сфері наукової професійної комунікації; уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію щодо підготовки наукових текстів в 

усній і писемній формі у різних наукових сферах (освітні, педагогічні науки, філологія, культурологія тощо); уміння добирати мовні 

засоби з метою репрезентації власних результатів дослідницького пошуку, здатність застосовувати знання про особливості підготовки 

наукової доповіді, виступу, презентації у предметній галузі; здатність організувати дослідницько-інноваційну групову роботу щодо 

популяризації наукових результатів у вітчизняному і міжнародному науковому середовищі через посередництво засобів наукової 

фахової української мови. Уміння здійснювати літературне і наукове редагування текстів, добирати цитатний матеріал, нормативно 

оформляти покликання; здатність коригувати власні мовні огріхи, виявляти високий рівень мовно-комунікативної культури в освітньо-

науковій діяльності (ФК.3); 

- здатність використовувати інформаційні ресурси в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і 

практичних завдань; здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері для вирішення локальних та глобальних 

завдань сучасного освітньо-інформаційного простору (ФК.5); 

- уміння педагогічного проектування навчання дорослих, здатність до організації і проведення інтерактивних навчальних занять; 

уміння використовувати набуті знання у професійній і громадській діяльності; здатність застосовувати набуті знання, сучасні 

досягнення з педагогіки, психології та їх субдисциплін, інших наук у професійній діяльності. Здатність використовувати інформаційні 

технології для успішного проектування, організації викладацької і науково-дослідницької діяльності (ФК 12).  

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн консультування 

і тощо.  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання дисципліни «Неформальна педагогічна освіта» можна вважати успішними за умови досягнення програмних результатів: 

- здатність розв’язувати проблеми викладацької діяльності, удосконалення змісту, форм, методів навчання шляхом використання 

можливостей сучасних інноваційних технологій у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих (ПРН 7); 

- здатність проектувати власне професійне сходження у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих (ПРН 19). 

 

Форми і методи діагностики успішності навчання: дискусії, тренінг, симуляція, портфоліо, усна доповідь, презентація.  



ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 30 

Кількість годин: лекції – 2, семінарські заняття / практичні / лабораторні – 12. 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 2 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 12 

самостійна робота 16   
 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Нормативна/ 

вибіркова 

3,4 3,4 6,7 
011 Освітні, 

педагогічні науки 
1 2 залік вибіркова 

 
 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни «Неформальна педагогічна освіта» значно підвищиться, якщо здобувач зацікавлений у пошуку 

можливості для розвитку професійно значущих знань, умінь і навичок, способів мислення, інших особистісних якостей, а також способу їх 

використання задля самореалізації особистості як професіонала; має навички самостійної роботи з різними джерелами інформації й використання 

сучасних освітніх технологій у власній педагогічній діяльності; обізнаний із понятійним апаратом освітнього процесу, базовими методологічними 

і теоретичними засадами неперервної освіти і освіти дорослих. 

 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 

У період сесії використовується медіапроектор; бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, 

методистом та викладачами з приводу проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, методистом, 

викладачами та підготовки (друку) роздаткового матеріалу. 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

Положення «Про аспірантуру і докторантуру» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,   

Положення «Про забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України»,  Положення 

«Про  політику академічної доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про 

порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», 

Положення «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в 

Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про визнання результатів неформальної освіти у 

процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України» та ін. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Тиждень, 

дата, 

години  

 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки 

до модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Теоретичні и ̆нормативно-

правові засади підготовки 

педагога до неформальної 

освіти.  

Тема 1. 

Неформальна педагогічна 

освіта в системі неперервної 

освіти та людського 

розвитку. 

Лекція  

(2 год.) 

Самостійна 

робота  

(4 год.) 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал  

2; 5; 6; 11. Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Проаналізувати наявне 

нормативно-правове 

забезпечення неформальної 

освіти. 

2. Укласти список джерел у 

стилі АРА з означеної 

проблемиза останні 5 років. 

Від 1 до 

10 балів 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Тема 2.  Види програм 

неформальної педагогічної 

освіти.  

 

Практичне 

заняття  

(4 год.) 

Самостійна 

робота  

(6 год.) 

Методичні 

рекомендації; 

методичні 

матеріали, 

що 

забезпечують 

виконання 

практичної 

роботи 

слухачів; 

наочність та 

засоби 

технічного 

забезпечення 

1; 8; 10; 12. Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Описати найбільш 

поширені програми 

неформальної педагогічної 

освіти. 

2. Проаналізувати основні 

відмінності програм 

неформальної педагогічної 

освіти від інших освітніх 

програм. 

Від 1 до 

10 балів 

 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Методичне забезпечення 

неформальної педагогічної 

освіти. 

Тема 3.  Інноваційні форми 

і методи неформальної 

педагогічної освіти. 

Практичне 

заняття  

(4 год.) 

Самостійна 

робота  

(2 год.) 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

7; 9; 11; 12. Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Описати інноваційні форми 

неформальної педагогічної 

освіти. 

2. Проаналізувати сучасні 

методи неформальної 

педагогічної освіти. 

Від 1 до 

10 балів 

 

Згідно з 

розкладом 



Згідно з 

розкладом 

Тема 4. Планування 

професійного розвитку 

педагога засобами 

неформальної освіти. 

Семінарське 

заняття  

(2 год.) 

Практичне 

заняття  

(2 год.) 

Самостійна 

робота  

(4 год.) 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

3; 4; 7; 9; 11; 

12. 
Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Скласти індивідуальне 

портфоліо.  

2. Розробити індивідуальну 

програму-траєкторію 

самовдосконалення та 

творчого професійного 

саморозвитку.  

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

Підготувати презентацію 

професійного розвитку 

педагога засобами 

неформальної освіти. 

Від 1 до 

10 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 1 до 

20 балів 

Згідно з 

розкладом 

  



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: виконання індивідуального завдання (підготовка усного виступу і презентації з проблеми неформальної педагогічної 

освіти); колоквіум, завдання для самостійної роботи. 

Форма контролю: залік. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для 

оцінювання якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен, залік) – 40 балів. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні /семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом 

спільного прийняття рішення викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

Рівень знань  умінь та навичок з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»)  

«2» - «незадовільно» - здобувач знає та частково розуміє базовий навчальний матеріал. Аспірант не орієнтується у термінології, не здатний 

самостійно виконати завдання. Потребує значного втручання викладача у процесі організації навчальної, самостійної роботи. 

«3» - «задовільно» - здобувач знає та розуміє базовий лекційний, законодавчий та навчальний матеріал. Орієнтується в понятійному 

апараті, Може оформлювати й оприлюднювати результати аудиторної і самостійної навчальної діяльності, але переважно з підтримкою викладача 

. 

«4» - «добре» - здобувач знає, розуміє, використовує базовий лекційний, законодавчий та навчальний матеріал, здатний аналізувати 

тенденції неформальної педагогічної освіти. Має незначні труднощі під час підготовки до аудиторних занять, висловленні власних суджень. 

«5» - «відмінно» - здобувач знає, розуміє, використовує не лише базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал; залучає для 

аналізу зарубіжні джерела, користується додатковими ресурсами для розвитку професійних компетентностей. Демонструє високий ступінь 

самостійності висловлення. 

Згідно з Положенням «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів 

філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» контрольні заходи включають поточний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня мовнокомунікативної 

компетентності. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять з дисципліни «Неформальна педагогічна освіта» – виконання 

індивідуального завдання (підготовка усного виступу і презентації з проблеми неформальної педагогічної освіти); колоквіум, завдання для 

самостійної роботи. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні, або на окремих його завершальних 

етапах. 

Підсумковий контроль включає залік відповідно переліку питань розроблених викладачем. 

Результати поточного та підсумкового контролю визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу. 

Бали за поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих 

оцінок та помножена на коефіцієнт 12, що становить не більше 60  сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками 

проведення заліку або іспиту визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та 

помножена на коефіцієнт 8, що становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.   

 

  



Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання  

 

Залікова 

робота 

Сума 

 

Модуль І/ІІ Індивідуальне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 

10 10 10 10 20 40 100 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

Примітка. Отримання 20 балів за індивідуальне завдання є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового контролю.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. Урдзе Т. Посібник для фахівців з освіти дорослих. Київ : ТОВ «Золоті Ворота», 2013. 84 с.  
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