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Євтухова Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри кафедри природничо-математичних дисциплін та

інформатики в початковій освіті Державного вищого навчального

закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Профайл викладачів:

https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-pmd-ta-ipo/sklad-kafedri

e-mail викладачів: еvtuhovaddpu@gmail.com

Сторінка курсу у Moodle: 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=2107

Розклад консультацій: вівторок – 13.00 – 15.00; 

четвер   – 13.00 – 15.00.



Освітні системи розвинених країн працюють за

принципом залучення громадянина до навчання, яке

триває постійно, усе життя. Сучасна освіта більше не

обмежується кількома роками на початку життя

людини, оскільки безперервне оновлення інформації

вимагає постійного самовдосконалення для досягнення

життєвого успіху. Неформальна освіта стає

невід'ємною складовою безперервної освіти й

інструментом успішної професійної кар’єри. Як його

використовувати, аби бути ефективним педагогом, як

зробити неформальну та формальну освіту

рівноправними учасниками процесу навчання, як не

припиняти розвиватися протягом усього життя – про це

курс «Неформальна освіта педагога».



Метою вивчення навчальної дисципліни є формування в майбутніх

учителів компетентностей для задоволення особистісних потреб і

запитів соціуму, мобілізуючи природну здатність до

самовдосконалення та внутрішнього духовного та професійного

зростання.

Загальні компетентності:

- здатність генерувати нові ідеї щодо професійного

самовдосконалення;

- здатність працювати автономно.

Спеціальні компетентності:

- здатність завдяки інструментарію неформальної освіти створювати

власний професійний імідж, самопрезентувати результати

професійної діяльності, керувати власним життям і кар’єрою.

Очікувані результати навчання:

- застосовувати інноваційні технології неформальної освіти в

навчанні освітніх галузей початкової школи в стандартних,

нестандартних та невизначених ситуаціях;

- знаходити оптимальні форми неформальної освіти, що

сприятимуть складанню та реалізації програми саморозвитку та

самовдовконалення, обирати ефективний інструментарій

самопрезентації результатів власної професійної діяльності,

створювати власний професійний імідж.



Інформаційний обсяг навчальної 

дисципліни

1. Неформальна освіта в системі безперервного навчання

2. Неформальна освіта в Україні

3. Неформальна освіта в зарубіжних країнах: Швеції, Америці, Норвегії 

тощо

4. Функції і принципи неформальної освіти

5. Форми і методи неформальної освіти. Тренінги, майстер-класи, 

семінари, майстерні, дистанційні курси, вебінари – очні та дистанційні 

форми

6. Педагог як користувач та організатор неформальної освіти. Розробка 

власних форм неформальної освіти з актуальної тематики

7. Цифрові ресурси неформальної освіти для педагогів


