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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Дозвілля в зарубіжних освітніх системах» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Формування вмінь, навичок, загальнокультурних та професійних компетентностей з процесі вивчення дисципліни 

 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

СВ02 

цикл дисциплін самостійного вибору ЗВО 

 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР1. Володіти основними знаннями і поняттями з педагогіки, психології, педагогіки дозвілля, теорії і методики культурно-дозвіллєвої діяльності 

ПР2. Знати особливості дозвілля та дозвіллєвої діяльності в зарубіжних країнах; класифікувати дозвілля та історичні особливості його розвитку 

ПР3. Знати вітчизняні та зарубіжні особливості навчання, виховання та розвитку різних вікових груп у сфері культурно-освітнього дозвілля. 

ПР4. Вміти застосовувати інноваційні методи та креативні освітні технології в процесі проведення комплексних педагогічно-рекреаційних заходів 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Розділ І. Становлення та розвиток дозвілля в країнах світу  

Розділ ІІ. Основні інститути дозвілля в зарубіжних країнах 

Розділ ІІІ. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення 

Розділ ІV. Сучасний етап організації дозвіллєвої діяльності в країнах зарубіжжя 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

 

Кафедра педагогіки Педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Кандидат пед. наук Тепла Олена Миколаївна 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 270 годин (9 кредитів ЄКТС), з яких: 

лекційних – 60 год., семінарських – 34 год., практичних 34 год., самостійної роботи – 142 год. 

Дисципліна викладається у ІV-V семестрах.  

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

1. Бочелюк, В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посібник / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 208 с. 

2. Петрова, І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручник. К. : Кондор, 2008.406 с. 

3. Яременко, Н. В. Дозвіллєзнавство : навч. посібник / Н. В. Яременко. Фастів : Поліфаст, 2007. 460 с. 
 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських та практичних заняттях, індивідуальні завдання, самостійна робота, модульний тест. 

Підсумковий контроль: залік 

 

 

 


