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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Педагогіка культурно-дозвіллєвої діяльності» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Ознайомлення студентів з теорією і практикою педагогіки культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності, набуття 

компетенцій організації та проведення професійної діяльності у сфері дозвілля та рекреації.  

 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

СВ01 

цикл дисциплін професійної підготовки 

 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПРН1. Володіти основними знаннями і поняттями з педагогіки, психології, педагогіки дозвілля, теорії і методики культурно-дозвіллєвої діяльності 

та рекреації. 

ПРН3. Уміти конструктивно розв’язувати професійні, проблемні завдання, здійснювати суб’єкт-суб’єктну, педагогічно доцільну, партнерську 

взаємодію на основі загальнолюдських цінностей, етики і моралі. 

ПРН6. Уміти виявляти інтереси і потреби населення в різних видах культурно-дозвіллєвої діяльності та рекреації з урахуванням специфіки, віку, 

статі, освіти. 
ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності 

Модуль 2. Історія розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності 

Модуль 3. Організація культурно-овітньої дозвіллєвої діяльності 

Модуль 4.  Управління культурно-освітньою дозвіллєвою діяльністю 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

Кафедра педагогіки 

Доцент смікал Вікторія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 300 годин (10 кредитів ЄКТС), з яких:  

денна ф.н. — лекції – 60 год., семінарські заняття – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійної роботи – 172 год;  

заочна ф.н.— лекції – 16 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 10 год., самостійної роботи – 270 год  

Дисципліна викладається у ІІІ-IV семестрах.  

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

1. Бойко О. П. Культура дозвілля в суспільстві ризику : монографія. Суми : УАБС НБУ, 2011. 285 с. 

2. Бочелюк В. Й., В.В. Бойчелюк Дозвіллєзнавство : навч. посіб. Київ : Центр навч. літ., 2006. 208 с. 

3. Петрова І. В. Дозвілля у теоретичних рефлексіях : монографія. Київ : НАКККіМ, 2012. 296 с. 

4. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник.  К.: Кондор, 2005.  408 с..  

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських та практичних заняттях, виконання письмових та індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: екзамен у І семестрі. 

 


