
Навчально-методична карта дисципліни «Нормативні основи функціонування інституту дозвілля»,  

2 СЕМЕСТР: денна форма: лекції - 18 год., практичних – 16 год., самостійна робота – 56 год., залік (разом: 90 год.)  
заочна форма: лекції - 6 год., практичних – 4 год., самостійна робота – 80 год., залік (разом: 90 год.)  

 

Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Модулі Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекції 1 2 1 2 1 2 

Теоретичні 
розділи 

Загальні положення про нормативні основи 
функціонування інституту дозвілля 

Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності Реалізація нормативних основ функціонування дозвіллєвої 
діяльності 

Теми лекцій Тема 1.1. 
Нормативні основи 

функціонування 
інституту дозвілля як 
наукова дисципліна та 
навчальний предмет  

 
 

Тема1.2. 
Соціально-історичні 
особливості розвитку 

сучасної системи культурно-
дозвіллєвої діяльності 

 

Тема 2.1.  
Основні нормативні фактори 
організації дозвілля молоді 

 
 
 

 

Тема 2.2. 
Соціально-психологічні 
особливості культурно-

дозвіллєвого середовища 
 
 

 

Тема 3.1.  
Основи методики культурно-

дозвіллєвої діяльності 
 

 

Тема 3.2. Реалізація 
національних особливостей 

в дозвіллєвій діяльності 
людини 

 
 

Теми практичних 
занять 

Тема 1.Опрацювати 
статті Закону України 

“Про освіту” в 
контексті 

характеристики 
дозвіллєвої діяльності 

 
 
 

Тема 2. Сучасні методики і 
їх практична реалізація в 

організації дозвілля. 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. Особливості 
педагогічної технології 
реалізації дозвіллєвої 

діяльності 
 
 
 
 
 

Тема 4. Сучасні 
технології дозвілля для 

дорослих 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. 
Охарактеризувати конкретні стилі 
дозвіллєвої діяльності для різних 

вікових груп 
 

 

Тема 6. Готовності 
педагога до практичної 
реалізації дозвіллєвих 

технологій 
 
 

Самостійна 
робота 

1.Опрацюйте нормативні документи, які регулюють 
функціонування інституту дозвілля: Закон України 
«Про загальну середню освіту» та  Закон України «Про 
освіту» 
2.Підготуйте реферативне повідомлення на тему 
«правове регулювааня дозвіллєвої діяльності». 

 
 

1.Опрацюйте нормативні документи, які регулюють 
функціонування інституту дозвілля: Закон України «Про 
охорону дитинства» та Конвенція про права дитини, 
прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 
від 20 листопада 1989 року. 
2.Підготуйте презентацію за темою: «Дозвілля як 
важливий фактор розвитку особистості» 
 

1. Опрацюйте матеріал монографії: “Світоглядні пріоритети 
гуманізації вищої освіти: монографія автор О.П.Воробйова, 
М.В.Гриценко, В.І.Луговий, О.Ю.Оржель та інші Інститут вищої 
освіти НАПН України 2017 рік”. 

 
 

Види контролю Модульний контроль 

Тест 1 

Модульний контроль 

Тест 2 

 

Модульний контроль  

ЗАЛІК  

 


