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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Цей курс відповідає на сучасні виклики, які пов’язані з  процесами 
демократизації систем освіти. Встановлення соціального партнерства закладу 
позашкільної освіти та сім’ї сприяє оптимізації навчального процесу, інтеграції 
батьків у освітній процес шляхом створення необхідних умов для залучення сім'ї 
до супроводу дитини у навчально-виховній діяльності. Розкрити напрямки 
побудови соціального партнерства закладу позашкільної освіти та сім’ї в Україні 
та закордоном. Матеріал курсу допоможе визначити управлінські основи 
соціального партнерства в закладах позашкільної освіти, охарактеризувати 
тенденції розвитку сучасної сім’ї, висвітлити  сутність технології організації  
партнерської взаємодії сім’ї і закладу позашкільної освіти, сформувати 
готовність до інновацій, творчого пошуку, самоосвіти, співпраці. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти, державних службовців, претендентів на вступ на державну службу. 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- знання напрямків побудови соціального партнерства закладу позашкільної освіти та сім’ї; 
- розуміння управлінських основ соціального партнерства в закладах позашкільної освіти; 
- усвідомлення  тенденцій розвитку сучасної сім’ї; 
- уміння спланувати поетапне впровадження  технології організації  партнерської взаємодії сім’ї і 
закладу позашкільної освіти; 
- готовність до інновацій, творчого пошуку, самоосвіти, співпраці. 

 


