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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Організація вільного часу у школярів» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Розгляд підходів та форм організація спільних соціальних просторів для вільного часу зі школярами у закладах 

позашкільної освіти як різновікового розвиваючого середовища 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки  

Дисципліни вільного вибору студентів  

ОК поглибленої підготовки за спеціальністю 

ВВ1.2.4 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР 5. Володіти основами психолого-педагогічного супроводу, забезпечувати індивідуальний розвиток вихованців, учнів, слухачів закладу 

позашкільної освіти.  

ПР . Вміти застосовувати сучасні підходи, методи та технологій  позашкільної  освіти.  

ПР9. Знати дидактичні та методичні засади навчання, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів позашкільної освіти 

ПР11. Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

ПР14. Забезпечувати охорону життя й здоров я вихованців, учнів, слухачів закладу позашкільної освіти.  

 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Тема І. Визначення понять вільного часу, спільного соціального простору, його функцій та ролі у соціалізації особистості дитини 

Тема ІІ. Міждисциплінарна взаємодія в організації дозвілля та вільного часу. 

 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

Кафедра позашкільної освіти Навчально-наукового інституту молодіжної політики та сімейної політики і соціальної роботи УДУ імені Михайла 

Драгоманова 

Книш Віктор Миколайович, викладач кафедри позашкільної освіти. 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин ( 3 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 16 год., семінари – 18 год., самостійної роботи – 56 годин 

Дисципліна викладається у ІV семестрі.  

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Бабенко Н. Б. Дозвілля сім ї. Теоретичні та емпіричні аспекти: монографія / Н. Б. Бабенко.  К. : ДАКККіМ, 2001. 15  с. 

Піча В.М. Культура вільного часу: (філософсько-соціологічний аналіз). Львів: Світ, 1990. – 152 с. 

Флегонтова Н. М. Ф  Педагогічна організація культурного дозвілля школярів: Навчально-методичний посібник. К.: Освіта України, 200 . 144 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 
Поточний контроль: оцінювання на заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у ІV семестрі 
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