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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Дозвіллєзнавство» 

І. Основна мета дисципліни  

 

Формування компетентностей з питань просвітницького значення, принципів та функцій дозвілля; 
ознайомлення студентів із сучасними тенденціями і пріоритетами розвитку культурного дозвілля  в цілому, 
та окремих його форм і видів; висвітлення основних теоретичних і технологічних питань з реалізації 
концепції культурного просвітництва у сфері дозвілля і рекреації. 

 

ІІ. Місце навчальної 
дисципліни в програмі 
підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ПП2.03 

    

 

IІІ. Програмні 
результати навчання 
 

 ПРН 2. Знати психолого-педагогічні особливості навчання, виховання та розвитку різних вікових груп населення у сфері культурно-
освітнього дозвілля. 
ПРН 4. Уміти вільно оперувати методиками організації та проведення індивідуальної, групової культурно-дозвіллєвої діяльності та 
рекреації. 
ПРН 5. Уміти застосовувати інноваційні методи та креативні освітні технології в процесі проведення комплексних  культурно-освітніх 
заходів з урахуванням різновікового підходу. 
ПРН 9. Здатність впроваджувати новаторський досвід роботи з дітьми, підлітками, дорослими, людьми похилого віку, залучати їх до 
активної культурно-дозвіллєвої діяльності. 
ПРН 10. Уміти проєктувати культурно-освітній розвивальний простір в умовах дозвілля з урахуванням результатів моніторингу. 

ІV. Короткий зміст 
дисципліни  
 

Тема І.  «Подієвий підхід» і «подія» в обґрунтуванні феномену «педагогіка дозвілля (event-освіта)» 
Тема ІІ. Дозвілля як соціально-педагогічне та   історичне явище 
Тема ІІІ. Дозвілля і дозвіллєва діяльність  як галузь наукового знання 
 

V. Назва кафедри та 
викладацький склад, який 
буде забезпечувати 

  
  

Кафедра педагогіки педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 
доц. Тепла Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

VI. Обсяги навчального 
навантаження та терміни 

   

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з яких: 
лекційних – 40 год., семінарських – 25 год., практичних – 20 год.,  самостійної роботи – 95 год. 

      
 

VII. Основні інформаційні 
джерела для вивчення 
дисципліни  

 

Бочелюк В.Й., Бочелюк В. В.  Дозвіллєзнавство: навчальний посібник   К.: Центр навчальної літератури, 2006.  208 с. 
Педагогіка дозвілля. Основи івент-освіти: навчально-методичний посібник / колектив авторів: Н.М. Дем’яненко, І.В. Дубровіна, 
Л.А. Іванова, Л.О. Мільто, В.І. Саюк, В.О. Смікал, Н.В. Яременко; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ Драгоманова, 2021. 200 с. 
 

 

VIІI. Система оцінювання  Поточний контроль: оцінювання на семінарських і практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань.  Підсумковий контроль: 
екзамен у І семестрі. 



 

  


