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1. Коротка анотація до курсу:  вивчення курсу «Педагогіка дозвілля» надає кожному студенту можливість опанувати 

систему знань щодо сутності дозвілля; структуру, принципи, види і форми дозвіллєвої діяльності, культурно-історичні 

витоки організації дозвілля в Україні та  за кордоном; соціально-педагогічні аспекти дозвіллєвої діяльності, функції 

педагогічного працівника як організатора дозвілля, особливості соціокультурної анімації як виду педагогічної діяльності. 

Студенти отримають систему вмінь, яка буде корисною не тільки у педагогічній сфері - організовувати і проводити 

дозвіллєві заходи, виявляти інтереси і потреби населення в різних видах культурно-дозвіллєвої діяльності з урахуванням 

специфіки, віку, статі, освіти; залучати дітей, підлітків, дорослих до активної культурно-дозвіллєвої діяльності; моделювати 

ситуації організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності в умовах відкритого соціального середовища; 

застосовувати на практиці методи культурно-дозвіллєвої діяльності; розробляти та впроваджувати програми та сценарії 

дозвіллєвих тематичних заходів.. Даний курс призначений для всіх, хто хоче отримати знання, що будуть корисними і за 

межами аудиторії -  визначати оптимальні умови та резерви соціальної активності.  

Курс складається з чотирьох модулів кожен з яких розкриває теоретичні та практичні питання сутності  дозвілля, 

методів та форм його організації з різними віковими групами: «Розвиток та багатовекторність культурно-дозвіллєвої 

діяльності», «Соціально-психологічні та педагогічні аспекти дозвілля», «Методика організації дозвіллєвої роботи», 

«Практичний аспект організації дозвілля» 
 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться. 

Загальні: здатність та розуміння педагогічної області знань та професійної діяльності; здатність вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями (основними теоріями, концепціями, вченнями, які формують наукову картину світу та необхідні для 

навчання, розвитку й виховання дітей та молоді без та з особливими освітніми потребами).. 

Фахові :здатність здійснювати виховання на уроках і в позаурочній роботі, педагогічний супровід процесів соціалізації 

тих, хто навчається, та формування їхньої культури. Здатність до організації індивідуальної, групової, масової культурно-

дозвіллєвої діяльності дітей та молоді без та з особливими освітніми потребами.. 

2. Мета та цілі курсу : набуття професійних навичок з організації дозвілля з різними віковими групами учнів, 

формування знань та вмінь, які б дозволили у майбутньому забезпечити здатність до організації індивідуальної, масової 

культурно-дозвіллєвої діяльності дітей та молоді без та з особливими потребами.  



 

Завдання: 

 навчити студентів самостійно вести дозвіллєву діяльність з різними категоріями учнів, 

 ознайомити студентів з історією та сучасними станом дозвіллєвої діяльності в Україні та за кордоном. 

 опанувати методику та технології дозвіллєвої діяльності з різними категоріями учнів. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – курс,очне навчання з супроводом у системі дистанційного навчання  

 

4.  Результати навчання –  

 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН 02: Використовувати знання 

особливостей психічного та фізичного 

розвитку дітей та молоді у процесі 

керівництва навчальною, трудовою та 

суспільною діяльністю тих, хто 

навчається. 

РН 2.1:; здатність будувати стратегію соціально-педагогічної роботи 

спрямовану на саморозвиток особистості, реалізацію їх творчого 

потенціалу, здібностей, задатків, активізації зусиль тих хто навчається у 

процесі дозвілля; 

РН 2.2: налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво,попереджати та розв’язувати конфлікти; 

РН 2.3: вміння обирати та застосовувати відповідні дидактичні та 

методологічні підходи під час здійснення дозвіллєвої діяльності в 

інклюзивних  групах 

РН.20. Виявляти інтереси і потреби тих, 

хто навчається, в різних видах культурно-

дозвіллєвої діяльності; добирати та 

адаптувати відповідно до мети, 

особливостей дітей та молоді без та з 

особливими освітніми потребами і 

реальної ситуації методи та засоби 

РН20.1: аналізувати дозвіллєву діяльність, здійснювати цілеспрямовану, 

планомірну та систематичну її організацію шляхом піднесення її на 

вищий рівень розвитку; 

РН 20.2: добирати адекватні форми і методи роботи; 

РН 20.3:  розробляти педагогічно доцільну тематику бесід з дітьми 



 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

організації дозвілля 

РН.22. Планувати, організовувати та 

координувати роботу дитячих та 

молодіжних організацій 

РН 22.1: вміння проектувати, планувати, організовувати та аналізувати 

форми дозвівллєвої діяльності; 

РН 22.2: знати методики проведення культурно - дозвіллєвої діяльності; 

РН 22.3: розробляти програми організації вільного часу та сценарії 

проведення відповідних заходів; 

РН 22.4: вміння обирати, та адаптувати відповідно до мети, 

особливостей вікових груп і реальної ситуації методи та засоби 

організації дозвілля 
 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 44 Участь обговоренні проблемний питань 

Практичні заняття 46 Демонстрація усних навичок володіння матеріалом. 

Виконання практичних завдань. 

Самостійна робота 120 Опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 210 (7 кредитів) Підсумковий контроль: іспит 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 



2019/2020 3 6 011 Освітні, педагогічні науки  обов’язкова   

7. Пререквізити –  Основи інклюзивної освіти, Освітні інновації, Соціальна педагогіка. 

8. Постреквізити – Організація роботи з дитячими та молодіжними організаціями, Система культурно-дозвіллєвої 

роботи. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, комп’ютерна техніка, фліпчарт. 

Наявність оболонки Moodl для роботи в системі дистанційного навчання. http://pmpn.uipa.edu.ua/ 

10. Політики курсу - студент має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб, 

Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати першоджерела.  

Додатково з політикою курсу можна ознайомитися за посиланнями: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Розвиток та багатовекторність культурно-дозвіллєвої діяльності. 

1 

Лекція 1 Предмет, завдання і зміст культурно-дозвіллєвої діяльності 2 

Практичне 

заняття 1 

Соціально-культурна цінність дозвілля та його роль у формуванні особистості. 2 

Самостійна 

робота1  

Клубні структури як соціально-культурні інститути. 4. Сучасні напрямки підготовки 

спеціалістів у сфері дозвілля в країнах Західної Європи. 

10 

Практичне Особливості культурно-дозвіллєвої діяльності з різними категоріями учнів 2 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


заняття 2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання наукових джерел; підготовка до практичних занять; 

система організації відпочинку; сфери реалізації соціокультурної діяльності 

10 

Лекція 2 Становлення та розвиток дозвілля в Україні та за кордоном.. 2 

Практичне 

заняття 3 

Розробка методики вивчення дозвііллєвих інтересів учнів 2 

Практичне 

занятт 4 

Особливості вікових етапів процесу соціалізації. 2 

Лекція 3 Сучасний стан дозвіллєвої сфери в Україні 2 

Лекція 4 Сутність вільного часу в системі організації соціальної роботи  

Практичне 

заняття 4 

Завдання, характеристика та особливості культурно-дозвіллєвої діяльності школи 2 

Самостійна 

робота 3 

Позакласна робота як форма організації дозвілля. 2. Туристично-краєзнавча соціально-

педагогічна діяльність як ефективний засіб організації дозвілля підлітків та молоді 

10 

Всього за змістовий модуль 1 – 46год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 8 год., СР – 30год.) 

2 

Лекція 5 Соціальна сутність і психологічне призначення відпочинку 2 

Практичне 

заняття 4 

Масові форми культурно-дозвіллєвої діяльності. 2 

Самостійна 

робота 4 

Форми організації туристично-краєзнавчої діяльності. 4. Особливості організації дозвілля в 

літніх наметових таборах. 

10 

Практичне 

заняття 6 

Масові форми культурно-дозвіллєвої діяльності. 2 

Лекція 6 Педагогічні аспекти дозвілля. 2 

Практичне 

заняття 7 

Основи проектування та проведення різних форм дозвіллєвої діяльності підлітків. 2 

 

Лекція 7 Організація дозвілля різних вікових категорій. 2 

Практичне 

заняття 8 

Основи проектування та проведення різних форм дозвіллєвої діяльності підлітків. 2 

Самостійна Умови розвитку творчих здібностей дітей у дозвіллєвій діяльності.  10 



робота 5 . Особливості пасивного відпочинку. 

Лекція 8 Організація дозвілля різних вікових категорій. 2 

Практичне 

заняття 9 

Алгоритм підготовки та проведення колективної ігрової діяльності 2 

Самостійна 

робота 6 

Проаналізувати роль засобів масової інформації у дозвіллі підлітків та молоді.. Написати 

есе на тему : «Азартні ігри як прояв антигромадської поведінки підлітків та молоді». 

10 

Лекція 9 Управління виховною діяльністю школи 2 

Практичне 

заняття10 

Алгоритм підготовки та проведення колективної ігрової діяльності. 2 

Самостійна 

робота 7 

Проаналізувати та викласти результати письмово : «Специфіка та зміст сучасного 

молодіжного дозвілля». 

10 

Лекція 10 Культурно-дозвіллєва діяльність з дітьми та підлітками 4 

Практичне 

заняття 11 

Сценарій - літературна основа масового заходу 2 

Лекція 11 Культурно-дозвіллєва діяльність з дітьми та підлітками. 2 

Практичне 

заняття 12 

Сценарій - літературна основа масового заходу. 2 

Всього за змістовий модуль 2 – 22 год. (лекцій – 14 год., ПЗ – 16 год., СР – 50год.) 

Лекція 13 Методи організації дозвіллєвої діяльності. 2 

Практичне 

заняття 14 

Референтна група ровесників, як чинники соціалізації. 2 

Практичне 

заняття 

Вплив субкультур на соціалізацію особистості 2 

3 

Лекція 14 Методи організації дозвіллєвої діяльності. 2 

Практичне 

заняття 13 

Методика розробки сценарію в роботі соціального працівника 2 

Практичне 

заняття 14 

Методика розробки сценарію в роботі соціального працівника 2 

Лекція 15 Система та форми проведення дозвілля. 2 



Практичне 

заняття 15 

Розробка режисерсько-постановочного плану масового заходу 
 

2 

Практичне 

занятт 16 

Розробка режисерсько-постановочного плану масового заходу 
 

2 

Лекція 16 Система та форми проведення дозвілля. 2 

Практичне 

заняття 17 

Використання ігор та ігрових програм при організації дозвілля 
 

2 

 

Практичне 

заняття 18 

Використання ігор та ігрових програм при організації дозвілля. 
 

2 

 

Лекція 17 Ігрова діяльність в системі культурно-дозвіллєвої діяльності. 2 

Самостійна 

робота 8 

Соціалізація дітей, підлітків за допомогою розвиваючих ігор. 

Методичні особливості створення дозвіллєвих програм та організації різних видів 

дозвіллєвої соціально-педагогічної діяльності. 

10 

Самостійна 

робота 9 

Дозвілля як важливий фактор соціально-культурної реабілітації дітей з особливими 

потребами - розкрити форми та методи. 

 

Лекція 18 Ігрова діяльність в системі культурно-дозвіллєвої діяльності. 2 

Всього за змістовий модуль 3 – 70год. (лекцій – 12год., ПЗ – 12 год., СР – 20год.) 

4 

Лекція 19 Основи пректування та проведення різних форм організації дозвілля. 2 

Практичне 

заняття 19 

Методика проведення складання та проведення. ігрових програм для різних вікових груп 
 

2 

Практичне 

занятт 20 

Методика проведення складання та проведення. ігрових програм для різних вікових груп 
 

2 

Лекція 20 Основи проектування та проведення різних форм організації дозвілля. 2 

Практичне 

заняття 21 

Інформаційно-дискусійні форми культурно дозвіллєвої діяльності 
 

2 

Практичне 

заняття 22 

Інформаційно-дискусійні форми культурно дозвіллєвої діяльності 
 

2 

Самостійна 

робота 10 

Розвиток творчих здібностей підлітків засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля.  

Інформаційно-просвітницькі і рекламні технології соціокультурної діяльності 

10 

Практичне Дозвілля як вид реабілітації - форми та методи дозвілля з дітьми з особливими потребами 2 



заняття 23 

 

Самостійна 

робота 11 

Інноваційні технології в організації дозвілля в мікрорайоні.  

Роль дозвілля та анімації у структурі професійної діяльності соціального педагога. 

10 

Лекція 21 Туристично-краєзнавча діяльність як ефективний засіб організації дозвілля молоді 2 

Самостійна 

робота 12 

Особливості соціально-педагогічної діагностики ефективності організації дозвілля. Історія 

становлення і розвитку театральної анімації як напряму творчого розвитку особистості. 

10 

Лекція 22 Організація дозвілля у підліткових клубах. 2 

Всього за змістовий модуль 4 – 54год. (лекцій – 12год., ПЗ – 12 год., СР – 30год.)  

Всього з навчальної дисципліни 1 – 210 год. (лекцій – 44 год., ПЗ – 46год., СР – 120год.)  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/екзамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації, участь в 

обговоренні теоретичних питань лекції 

0-11 

2. Робота на практичних заняттях, систематична участь в обговоренні теоретичних питань, опрацювання 

додаткової літератури,виконання практичних вправ на кожному практичному занятті. ПЗ 1-8 по 1б., Пз 

9-23 по 2б. 

0-37 

3 Самостійна робота: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-4 бали); 

 індивідуальне завдання № 2 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-4 бали); 

 індивідуальне завдання № 5 (0-1 бали); 

0-25 



 індивідуальне завдання № 6 (0-4 бали); 

 індивідуальне завдання № 7 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 8 (0-4 бали); 

 індивідуальне завдання № 9 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 10 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 11 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 12 (0-2 бали). 

NМ Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною 

шкалою 

(залік) 

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 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  



1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Оцінка за розроблені дидактичні проекти , самостійну роботу не менше, ніж25 балів з 39 можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 55 балів. 

Критерії оцінювання кожного з видів робіт: 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції. 

0-0,5 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні 

відповіді на запитання викладача. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0-2 бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

0-4 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

 

13. Питання до іспиту: 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 3.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити теоретичний рівень знань.  

Питання № 2 спрямовано на перевірку розуміння  соціалізуючого впливу дозвілля та організація дозвіллєвої соціально-

педагогічної діяльності за місцем проживання. 



Питання №3 спрямоване на перевірку практичних умінь з проектування програми (мета, завдання, етапи реалізації, 

очікувані результати) тематичного дозвіллєвого заходу. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Закон України Про освіту від 01.07.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:zakon.gov.ua/go 1556-18/ 

2. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство: навч. посібник / В. Й. Бочелюк, В. В.Бочелюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 208 с. 

3. Ведмідь Н. І. Організація дозвілля туристів : навч. посібник / Н. І. Ведмідь, С.В. Мельниченко. – К. : КНТЕУ, 2008. – 

85 с. 

4. Килимистий С. М. Анімація в туризмі : навч. посібник / С. М. Килимистий. –К. : Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с. 

5. Ковальчук Т. І. Організація дозвілля студентів: етнопедагогічний підхід / Т. І.Ковальчук, А. О. Муращенко // 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. 

Філософія». – К., 2012. – Вип. 175, Ч. 1. – С. 301–310. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Власова Т. И. Анимационный менеджмент в туризме : учеб. пособие / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. И. Панов. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

2. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І. В. Петрова. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.  

3. Форми організації дозвілля дітей та молоді / Упоряд.: В.В. Молочний, С.О. Мопьков, О.В. Безпалько; За заг. ред. І.Д. 

Звєревої. К.: Наук, світ, 2005. - 58с. 

4. Обертинська А. П. Масові ігри і свята / А. П. Обертинська. – К. : Вища школа, 1980. – 180 с. 

5. Жуков М. Н. Подвижные игры : учебник для педвузов / М. Н. Жуков. –М. :Академия, 2000  

 

Інформаційні ресурси 

1 Сайт дистанційного навчання УІПА 



http://lib.iitta.gov.ua 

http://pmcduk.com.ua/metodichna-skarbnichka/na-dopomogu-organizatoram 

https://stud.com.ua/144983/pedagogika/rolovi_kvestoviye 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

 

Завідувач кафедри       Н.О.Брюханова 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/
http://pmcduk.com.ua/metodichna-skarbnichka/na-dopomogu-organizatoram
https://stud.com.ua/144983/pedagogika/rolovi_kvestoviye

