Освітня програма
“ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА”

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

• Форма навчання: денна
• Кого ми навчаємо?
Бакалавр освітніх, педагогічних наук.
Фахівець з організації освітнього простору
та позашкільної освіти.

бакалавр

• Освітній рівень: перший (бакалавр)

• Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
Випускники ОПП зможуть обіймати посади в закладах/відділах
освіти: педагог-організатор, організатор позакласної та
позашкільної роботи виховної роботи з дітьми, спеціаліст відділу
освіти ТГ, методист закладів позашкільної освіти, методист
культурно-освітнього
закладу,
керівник
громадського
об’єднання, гуртка, секції, вихователь молодіжного центру,
культорганізатор
дитячих
позашкільних
закладів;
в
недержавному секторі: організатор інклюзивного освітнього
середовища, керівник громадського об’єднання, вихователь
молодіжного центру, педагог-аніматор, методист-аніматор,
керівник гуртка, секції, студії).

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:
У змісті підготовки фахівця особлива увага приділяється
опануванню студентами питань теорії та практики позашкільної
освіти, організації навчально-виховного процесу у позашкільних
навчальних закладах, поглибленню їх загальноосвітньої та
фахової підготовки на засадах інтерактивності та проектної
діяльності із урахуванням сучасних тенденцій розвитку системи
позашкільної освіти; орієнтації на сучасні інноваційні методики
та практичні знання; залучення професіоналів-практиків.

Ця освітня програма для тих, хто прагне: здобути якісну освіту,
що дасть змогу стати компетентним фахівцем, здатним
організовувати різні види позашкільної, культурно-освітньої,
просвітницької, анімаційної та рекреаційної діяльності у
контексті сучасних педагогічних інновацій, освітніх та
культурних практик і проєктів; а також забезпечувати сучасну
якісну позашкільну освіту, яка вирізняається практичною
спрямованістю,
відкриває
широкі
можливості
для
самореалізації й соціальної адаптації особистості, розвитку
креативних здібностей і нахилів дітей, учнівської молоді.

ЧОМУ ДО НАС:
Ти станеш фахівцем
з організації
освітнього простору
та позашкільної освіти

Ти будеш знати все про
організацію закладів
позашкільної освіти

Наша програма
пропонує тобі міцний
зв’язок теорії і практики

Ти навчишся працювати
у сфері позашкільної
освіти

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ МОЖЛИВОСТІ:

01

Посeлення в гуртожитки;

02

Науково-дослідні центри та лабораторії;

03

Спортивні клуби, секції, басейн;

04

Культурно-виховні гуртки та колективи.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Фундаментальні дисципліни
1. Загальна педагогіка та педагогіка позашкільної освіти
2. Педагогічна майстерність
3. Організація неформальної освіти

Дисципліни спеціалізації
1. Організаційно-виховна робота в сфері дозвілля
2. Музейна педагогіка
3. Педагогіка партнерства у взаємодії з батьками
у позашкільній освіті
4. Організаційно-соціальна робота в громаді (ОТГ)

Практична підготовка
1. Бакалаврська педагогічна практика (університет)
2. Проходження практик у співпраці
з Львівською обласною Малою академією наук,
Центром творчості дітей та юнацтва Галичини,
музейними закладами м. Львова

КОНТАКТИ ФАКУЛЬТЕТУ:
вул. Туган-Барановського,7 м.Львів, 79005
e-mail: pedosv.fakultet@ukr.net або pedagogy.faculty@lnu.edu.ua
тел.: (032) 239-42-30
сайт: https://pedagogy.lnu.edu.ua

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

