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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ» 

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Галузь знань : 23 Соціальна робота 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредита 90 год 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Поглиблення, розширення, закріплення знань, умінь та навичок з 

теорії дозвіллєвої діяльності; формування стійкого інтересу до 

творчої соціальної роботи у сфері дозвілля. Нові форми, методи, 

засоби соціального виховання молоді з урахуванням її вікових та 

індивідуальних особливостей, сучасних технологій соціально-

педагогічної діяльності, творчого потенціалу дозвілля.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення курсу дозволить сформувати  спеціальні знання з теорії, 

методів та технологій дозвілля, оволодіти практичними уміннями та 

навичками організації культурно-дозвіллєвої діяльності населення в 

суспільстві 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ви опануєте методики та технології соціально-педагогічної роботи у 

сфері дозвілля,  зможете виявляти інтереси та потреби населення в 

різних видах культурно-дозвільної діяльності; залучати дітей, 

підлітків, дорослих до активної культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Зможете аналізувати запити та інтереси різних соціально-

демографічних груп населення у сфері дозвілля; впроваджувати 

дозвіллєву роботу з різними віковими категоріями населення; 

організовувати дозвіллєву діяльність; планувати і реалізовувати 

соціально-орієнтовані ігри; організовувати дозвілля з різними 

категоріями населення. Використовувати різні технології організації 

дозвілля. Організовувати ігрову діяльність дітей і молоді. 

Навчальна логістика 

Зміст дисципліни: Дозвілля в житті людини. Специфічні риси 

дозвілля. Форми дозвілля та його види. Організація дозвілля. 

Особливості соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля. 

Особливості організації дозвілля з різними категоріями населення. 

Вимоги до організації дозвілля. Основні заклади сфери дозвілля. 

Особливості організації дозвілля з дорослими та  людьми похилого 

віку. 

Види занять: лекції, практичні, екскурсії. 



 

 

Методи навчання:  кейс-метод, гра, робота командою. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити 
Знання з психології, історії, соціальної психології, теорії соціальної 

роботи, методів та технологій соціальної роботи. 

Пореквізити 

Знання з «Соціальної роботи по організації дозвілля» можуть бути 

використані під час написання  магістерської роботи. 

   Отримані знання можуть бути використані в дисципліні «Соціальне 

проектування», «Креативні технології у професійній діяльності» 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Бєлецька І. В. Вплив організованого вільного часу на становлення 

особистості учня /1. В. Бєлецька // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика : науковий журнал. - 2013. - No 1. - С. 27-34.  

2. Вища освіта України [Текст] : теорет. та наук.-метод. часопис/ 

Міністерство освіти і науки України , Ін-т. вищ. осв. НАПН Укр. - 

2012. 3. Яременко Л. Позашкільна освіта як навчальна, виховна і 

дозвіллєва діяльність / Л. Яременко // Вища освіта України [Текст] : 

теорет. та наук.-метод. часопис. -2012. -No 4. - С.52-58.  

4. Максимовська, Н. О. Соціально-педагогічні умови вдосконалення 

регіонального дозвіллєвого простору в процесі анімаційної 

діяльності / Н. О. Максимовська // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика : науковий журнал. - 2003. - No1 - С.10-17  

5. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство / В. Й. Бочелюк // 

навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 

с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
залік 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

ПІБ викладача  

Новікова Наталя Євгенівна  

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

Тел.: 406-74-60 

E-mail: natalia.novikova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1206 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          Новікова Н.Є. 

mailto:natalia.novikova@npp.nau.edu.ua

