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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Теорія і практика роботи дитячих громадських 

організацій» передбачає засвоєння студентами освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» (спеціальність 025 «музичне мистецтво») Рівненського 

державного гуманітарного університету теоретичних знань з методики 

організації виховного процесу в дитячих громадських організаціях та 

об’єднаннях, що діють як базі закладів середньої освіти, так і закладів 

позашкільної освіти та виховання.  

Зміст навчальної дисципліни зорієнтований на оволодіння студентами 

знаннями про історичні аспекти розвитку дитячого та молодіжного руху 

України, тенденції розвитку дитячого руху в Україні, особливості 

функціонування та напрями діяльності дитячих громадських організацій та 

об’єднань; оволодіння студентами основами соціально-педагогічної роботи з 

дитячими громадськими організаціями, формування практичних навичок 

використання потенціалу громадських організацій для розв’язання соціально-

педагогічних проблем дітей та молоді; розвиток інтересу до громадської 

діяльності в дитячих громадських організаціях; формування професійного 

мислення та педагогічної культури. 

У процесі вивчення зазначеної навчальної дисципліни передбачено 

оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками застосовувати 

методики соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими 

організаціями в т. ч. й неформальними групами; вироблення умінь і навичок 

практичної роботи в дитячих громадських організаціях; застосування 

інноваційних форм і методів виховної роботи; формування уявлення про 

виховні можливості сучасних дитячих громадських організацій та об’єднань. 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами теоретичними 

знаннями та практичними уміннями й навичками організації виховної роботи 

в дитячих громадських організаціях. 

Основні завдання:  

- розкрити історичні аспекти розвитку дитячого та молодіжного руху 

України та тенденції розвитку сучасного молодіжного руху в Україні; 

особливості функціонування та напрями діяльності дитячих громадських 

організацій та об’єднань;  

- оволодіння студентами основами соціально-педагогічної роботи з 

дитячими громадськими організаціями; 

- формування практичних навичок використання потенціалу 

громадських організацій для розв’язання соціально-педагогічних проблем 

дітей та молоді; розвитку інтересу до громадської діяльності в дитячих 

громадських організаціях;  



- формування професійного мислення та педагогічної культури. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

-  правові  та  організаційні  основи  створення  дитячих  та  молодіжних 

громадських  організацій, тенденції і закономірності розвитку, особливості 

формування дитячих та молодіжних організацій на території України;  

-  мету,  завдання,  зміст,  принципи  діяльності  дитячих  та молодіжних 

організацій, їх структуру, традиції, символи та ритуали;  

-  соціально-педагогічні  аспекти діяльності дитячих та молодіжних 

громадських  організацій; 

-  основні  напрями  і  форми виховної  роботи  в  дитячих  громадських  

організаціях; 

- основи планування виховної роботи і організаціях різних видів та 

напрямів діяльності; 

- основи та зміст  діяльності керівника дитячої громадської організації 

чи об’єднання.  

Студент повинен вміти:  

-  аналізувати  статутні  документи дитячих  та  молодіжних громадських 

організацій;  

-  надавати  допомогу  по  створенню  та  організації  життєдіяльності 

організацій на основі співробітництва, співтворчості, спільної діяльності;  

-  проводити  соціально-педагогічну  роботу  по  організації спілкування  

і  змістовного  дозвілля,  спільної  діяльності  дітей,  молоді, дорослих  

безпосередньо  в  організації  чи  в  об’єднаннях  за  інтересами  в школі, 

мікрорайоні, територіальній громаді,  в  умовах  неформального  та 

відкритого соціального середовища;  

-  розробляти плани виховної роботи, програми виховної діяльності;  

-  координувати  діяльність  дитячих  та  молодіжних  організацій  в 

школі, місті, районі тощо.  

-   застосовувати  різноманітні  форми  і  методи  роботи  дитячих 

громадських об’єднань. 

 

Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей: 

Загальні компетентності:  
ЗК 1. Знатність до організації навчально-виховного процесу на відповідному 

рівні; 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Спеціальні компетентності: 

СК2. Здатність обробляти, розробляти, вдосконалювати системи керування 

навчально-виховним процесом;  моделювати його складові зх. 

Використанням класичних методів та інноваційних процесів. 



СК 4.Здатність обробляти та упроваджувати заходи і засоби програмного 

забезпечення на засадах чинних стандартів і нормативно-законодавчої бази  

СК 5. Володіння елементами методик організації і проведення науково-

педагогічних досліджень  у сфері фахової діяльності. 

СК 7.Здатність узагальнювати, інноваційно переосмислювати та творчо 

використовувати досягнення педагогічної науки, знаходити оптимальні 

рішення щодо їх упровадження в освітній процес. 

СК 9. Здатність вирішувати варіативні музично-естетичні завдання на основі 

сучасних технологій навчання, експериментальних програм тощо. 

Знання: 

Зн 5 Провідних педагогічних технологій, інновацій в галузі сучасної освіти і 

виховання.  

Зн 6 Специфіка співпраці зі шкільною аудиторією, основи ораторської 

майстерності. 

Уміння: 

Вм 2 Володіння сучасними засобами пошуку і обробки науково-методичної 

інформації. 

Вм 3 Організація педагогічної роботи, використання різних методів і форм 

навчання,  прогресивних прийомів керівництва навчальною, соціальною 

і художньо-творчою діяльністю.  

Вм 6 Використовувати міжпредметні зв’язки у ході організації навчально-

виховного процесу.  

Вм 9 Систематично підвищувати професійну кваліфікацію, орієнтуватися у 

спеціальній літературі, узагальнювати, аналізувати і розповсюджувати 

передовий педагогічний досвід 

Вм 10 Використовувати технічні засоби навчання, застосовувати 

мультимедійні технології у навчально-виховному процесі. 

Комунікація 

Ком  01 Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань 

та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються. 

 

Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах 

вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті 

http://www.itup.com.ua. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка, з 12.45 до 14.05 (2 академічні години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щоп`ятниці, з 18.00 до 20.00. 

E-mail викладача: tetiana.tsipan@rshu.edu.ua  
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