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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля» є нормативною 

дисципліною циклу професійної практичної підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом «Соціальна педагогіка». 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 

повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 

«Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля» необхідне методичне 

забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 

студентів. 

Робоча навчальна програма «Соціальна робота в сфері дозвілля» 

базується на сучасних концептуальних підходах до організації і проведення 

дозвілля дітей, молоді у соціумі. Її вивчення передбачає розв'язання низки 

завдань фундаментальної професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів, зокрема: опанування системою знань про сутність дозвілля, 

структуру, принципи, види і форми дозвіллєвої діяльності, культурно-історичні 

витоки організації дозвілля в Україні і за рубежем, соціально-педагогічні 

аспекти дозвіллєвої діяльності, функції соціального педагога як організатора 

дозвілля, особливості соціокультурної анімації як виду діяльності соціального 

педагога; опанування системою вмінь організовувати і проводити дозвіллєві 

заходи. 

Мета курсу: ознайомлення студентів з теоретико-методичними засадами 

організації соціально-педагогічної діяльності в сфері дозвілля. 

Основні завдання курсу: 

- ознайомити студентів з теоретичною основою дозвіллєвої діяльності 

(поняття, складові, принципи, напрями, функції, моделі, форми та методи); 

- ознайомити студентів з історією та сучасним станом організації дозвілля в 

Україні і за рубежем; 



- забезпечити засвоєння студентами знань методичних засад соціально-

педагогічної діяльності в контексті організації дозвілля з дітьми та учнівською 

молоддю. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Соціальна робота в сфері 

дозвілля» студенти мають знати: 

- теоретичні засади, сучасний стан і тенденції розвитку соціально-

культурної дозвіллєвої діяльності; нормативно-правове забезпечення 

організації дозвілля; різноманітність форм і зміст культурно-дозвіллєвої 

діяльності; змістовні напрямки та принципи організації соціально-педагогічної 

діяльності в сфері дозвілля; механізми керування культурно-дозвіллєвою 

сферою; специфіку потреб, інтересів, установок, мотивів дозвіллєвої активності 

дітей, молоді та дорослих; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, 

підліткових та молодіжних рухів, товариств, організацій та їх роль в організації 

змістовного дозвілля. 

- уміти: виявляти інтереси і потреби населення в різних видах культурно-

дозвіллєвої діяльності з урахуванням специфіки, віку, статі, освіти; залучати 

дітей, підлітків, дорослих до активної культурно-дозвіллєвої діяльності; 

моделювати ситуації організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності в 

умовах відкритого соціального середовища; застосовувати на практиці методи 

культурно-дозвіллєвої діяльності; розробляти та впроваджувати програми та 

сценарії дозвіллєвих тематичних заходів. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 

дисципліни, становить 108  год., із них 14 год. – лекції, 4 год. – семінарські 

заняття, 24 год. – практичні заняття, 6 год. – індивідуальна робота, 54 год. – 

самостійна робота, 6 год. – модульний контроль. Вивчення студентами 

навчальної дисципліни "Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля" 

завершується складанням заліку. 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет: «Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля» 
 

І. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
0101 «Педагогічна освіта» 

нормативна Напрям підготовки  
6.010106 «Соціальна 

педагогіка» 

Модулів – 3 

Спеціальність: 
_____________________ 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

реферативне дослідження 

Семестр  

Загальна кількість годин – 

108 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр  

14 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 2 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

54 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

6 год.  

Вид контролю:  

залік залік 

 



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І. 
Дозвілля як соціально-культурне явище 

1. Теоретичні засади дозвіллєвої діяльності 14 4 2 2  1 9  
2. Особливості дозвілля як соціально-культурного явища 16 6 2 4  1 9  

Разом 32 10 4 6 0 2 18 2 
Змістовий модуль ІІ. 

Соціально-педагогічна діяльність в інститутах дозвіллєвої сфери 
3  Соціально-педагогічна діяльність в позашкільних закладах-дозвіллєвих 

центрах 
11 4 2 2  1 6  

4.  Організація дозвіллєвої соціально-педагогічної діяльності за місцем 
проживання 

14 8 2 4 2  6  

5.  Соціально-педагогічна діяльність у літньому оздоровчому таборі 13 6 2 4  1 6  
Разом 40 18 6 10 2 2 18 2 

Змістовий модуль ІІІ. 
Методика організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності з різними категоріями населення 

6.  Організація дозвіллєвої роботи з дітьми та молоддю 19 8 2 4 2 1 10  
7.  Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку 15 6 2 4  1 8  

Разом 36 14 4 8 2 2 18 2 
Разом за навчальним планом 108 38 14 24 4 6 54 6 



ІІІ. ПРОГРАМА 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Дозвілля як соціально-культурне явище 

Лекція 1. Теоретичні засади дозвіллєвої діяльності 
Дозвілля як складова часового простору; як окремий вид 

життєдіяльності людини; як психологічний стан і ознака цілісного способу 
життя людини. Історичні аспекти дозвіллєвої діяльності Ознаки та принципи 
дозвіллєвої діяльності. Структурне наповнення дозвілля. Нормативно-
правове забезпечення організації дозвілля. 

 

Лекція 2. Особливості дозвілля як соціально-культурного явища 
Аналіз змісту дозвілля як соціально-культурного явища в контексті 

людської життєдіяльності. Функції дозвілля (рекреаційна, комунікативна, 
соціальна, творча, пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна). Рівні та специфічні 
ознаки дозвілля. Параметри дозвіллєвої діяльності. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Соціально-педагогічна діяльність в інститутах дозвіллєвої сфери 

Лекція 3. Соціально-педагогічна діяльність в позашкільних закладах-
дозвіллєвих центрах 

Концептуальні засади діяльності сучасних позашкільних закладів. 
Характеристика мережі позашкільних закладів. Мета, завдання змістовного 
дозвілля в позашкільних закладах. Роль позашкільних закладів у соціальному 
вихованні дітей і підлітків. Характеристика соціально-педагогічних умов, що 
забезпечують розвиток творчої особистості (творчий характер педагогічного 
процесу; пріоритет виховання; взаємодія зі школою, сім'єю та громадськістю; 
діалогічне спілкування як засіб інтелектуальної співтворчості; системний 
характер керівництва соціально-педагогічним процесом та інші). Принципи та 
зміст соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності в позашкільному закладі. 

 

Лекція 4. Організація дозвіллєвої соціально-педагогічної діяльності 
за місцем проживання 

Досвід виховної роботи соціального педагога в мікрорайоні. Провідні 
ідеї соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. Нормативно-
правові аспекти організації діяльності дітей і молоді за місцем проживання. 
Призначення та напрями дозвіллєвої діяльності в клубах за місцем проживання. 
Організація гурткової роботи як форми дозвілля за місцем проживання (мета, 
завдання, види гуртків, форми залучення, принципи діяльності). Види дитячих 
та підліткових об’єднань клубів. Технологічні етапи створення клубу змістовного 
дозвілля за місцем проживання. 



Лекція 5. Соціально-педагогічна діяльність у літньому 
оздоровчому таборі 
Аналіз передового досвіду соціально-педагогічної діяльності в літніх 

оздоровчих таборах. Мета, завдання, структура професійної діяльності 
соціального педагога в літньому оздоровчому таборі. 

Особливості реалізації соціально-виховної функції в тимчасовому 
колективі дітей (форми, методи). Типи дозвіллєвих програм що 
впроваджуються в тимчасовому колективі дітей. Призначення профільних 
підліткових таборів. Зміст діяльності соціального педагога у профільних 
підліткових таборах. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

Методика організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності 
з різними категоріями населення 

Лекція 6. Організація дозвіллєвої роботи з дітьми та молоддю 
Аналіз потреб дітей стосовно організації змістовного дозвілля. 

Диференційований підхід до організації культурно-дозвіллєвої діяльності 
дітей. Види (художньо-театральний, пізнавално-творчий, розважально-
ігровий, спортивно-оздоровчий), форми (групові, масові), методи 
організації дозвілля для дітей. Ігрова діяльність в системі культурно-
дозвіллєвої діяльності дітей. Характеристика та особливості ігор за змістом, 
місцем проведення тощо. Методика проведення ігор. 

Особливості організації дозвіллєвої діяльності підлітків. Проблеми 
вільного часу та змістовного дозвілля підлітків. Скаутинг та гайдинг – 
форми організації дозвілля підлітків. Напрями, зміст, методи реалізації 
скаутських та гайдівських програм.  

Характеристика специфічних чинників які необхідно враховувати в 
організації дозвілля молоді. Особливості участі молоді в грі. Дискотека як 
форма проведення дозвілля молодіжних поза клубних об’єднань. Зміст 
програм з формування здорового способу життя в контексті дозвіллєвої 
діяльності. 

 
Лекція 7. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку 
Досвід організації дозвілля людей похилого віку в зарубіжних країнах. 

Значення дозвілля в життєдіяльності людей похилого віку. Принципи 
організації дозвілля для людей похилого віку. Характеристика дозвіллєвих 
заходів і програм. Методика залучення людей похилого віку до культурно-
творчої дозвіллєвої діяльності. Роль національних традицій в організації 
змістовного дозвілля людей похилого віку. 



ІV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Дозвілля як соціально-культурне явище 
Лекція 1. Теоретичні засади дозвіллєвої діяльності 
1. Визначення понять «дозвілля», «дозвіллєва діяльність». 
2. Історичні аспекти дозвіллєвої діяльності. 
3. Складові і принципи дозвіллєвої діяльності. 
4. Нормативно-правове забезпечення організації дозвілля. 

Література 

Основна: 1, 6, 7, 8, 9 
Додаткова: 1, 5. 
 
Лекція 2. Особливості дозвілля як соціально-культурного явища 
1. Функції, рівні та специфічні ознаки дозвілля. 
2. Параметри дозвіллєвої діяльності. 
3. Форми організації дозвілля. 

Література 

Основна: 1, 3, 7, 8, 9 
Додаткова: 1, 3, 5. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Соціально-педагогічна діяльність в інститутах дозвіллєвої сфери 

Лекція 3. Соціально-педагогічна діяльність в позашкільних 
закладах-дозвіллєвих центрах 

1. Мета, завдання змістовного дозвілля в позашкільних закладах-дозвіллєвих 
центрах. 

2. Характеристика соціально-педагогічних умов, що забезпечують розвиток 
творчої особистості. 

3. Принципи та зміст соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності в 
позашкільному закладі. 

Література 

Основна: 2, 3, 5, 6 
Додаткова: 1, 5, 6. 
 
Лекція 4. Організація дозвіллєвої соціально-педагогічної 

діяльності за місцем проживання 
1. Призначення та напрями дозвіллєвої діяльності в клубах за місцем 
проживання. 
2. Організація гурткової роботи як форми дозвілля за місцем проживання. 
3. Етапи створення клубу змістовного дозвілля за місцем проживання. 

Література 

Основна: 6, 9 



Додаткова: 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Лекція 5. Соціально-педагогічна діяльність у літньому 

оздоровчому таборі 
1. Структура професійної діяльності соціального педагога в літньому 
оздоровчому таборі. 
2. Особливості реалізації соціально-виховної функції в тимчасовому 
колективі дітей. 
3. Зміст діяльності соціального педагога у профільних підліткових 
таборах. 

Література 

Основна: 6, 10, 13 
Додаткова: 2, 3, 5. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Методика організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності з 

різними категоріями населення 
Лекція 6. Організація дозвіллєвої роботи з дітьми та молоддю 
1. Аналіз потреб дітей стосовно організації змістовного дозвілля. 
2. Види, форми, методи організації дозвілля для дітей. 
3. Особливості організації дозвіллєвої діяльності підлітків. 
Скаутинг та гайдинг – форми організації дозвілля підлітків.  
4. Специфічні чинники які необхідно враховувати в організації 
дозвілля молоді. 
5. Дискотека як форма проведення дозвілля молодіжних поза 
клубних об’єднань. 

Література 

Основна: 1, 10, 13 
Додаткова: 1, 2, 3, 4, 5, 9. 

 
Лекція 7. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку 
1. Досвід організації дозвілля людей похилого віку в зарубіжних 
країнах. 
2. Методика залучення людей похилого віку до культурно-творчої 
дозвіллєвої діяльності. 
3. Роль національних традицій в організації змістовного дозвілля 
людей похилого віку. 

Література 

Основна: 1, 10 
Додаткова: 3, 4, 5. 



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Дозвілля як соціально-культурне явище 

Практичне заняття№1 (2 год.) 

1. Скласти хронологічну таблицю: «Історія становлення і розвитку 
дозвіллєвої індустрії в Україні» (національний аспект). 
2. Скласти перелік нормативно-правових документів, що регулюють 
забезпечення культурно-дозвіллєвої діяльності. 

 

Практичне заняття №2-3 (4 год.) 

1. Підготувати презентацію на тему: «Соціальна сутність і психологічне 
призначення відпочинку». Здійснити методичний аналіз форм відпочинку 
(художньо оформити).  

2. Змістовно описати досвід роботи з дітьми та молоддю одного із закладів 
позашкільної освіти, культурного центру м. Києва. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Семінарське заняття (2 год.) 
Тема: Організація змістовного дозвілля. Соціокультурна анімація як 

вид діяльності соціального педагога 
1. Наукові підходи до визначення понять «змістовне дозвілля», 

«організація змістовного дозвілля». 
2. Структурні компоненти змістовного дозвілля. 
3. Стан наукових досліджень дозвіллєвої сфери. 
4. Особливості становлення і розвитку індустрії дозвілля в зарубіжних 

країнах. 
5. Анімація у структурі професійної діяльності соціального педагога. 
6. Характеристика напрямів соціокультурної анімації. 
7. Приклади анімаційної діяльності соціального педагога. 
8. Сучасні напрямки підготовки соціальних педагогів/соціальних 

працівників до соціокультурної анімації у сфері дозвілля. 
Література 

Основна: 1, 6, 7, 8, 9 
Додаткова: 4, 5, 6. 
 

Практичне заняття №4 (2 год.) 

1. Спроектувати програму (мету, завдання, етапи реалізації, очікувані 
результати) тематичного дозвіллєвого заходу, який можна провести у 
позашкільному закладі. 

 

Практичне заняття №5-6 (4 год.) 



1. Схематично зобразити основні соціальні інститути за місцем 
проживання, вказавши напрями та змістовні характеристики їх дозвіллєвої 
діяльності. 
2. Підготувати змістовний сценарій тематичного дозвіллєвого заходу та 
креативно його оформити. 

 

Практичне заняття №7-8 (4 год) 

1. Розробити екскурсійний туристично-краєзнавчий маршрут по м. Києву.  
2. Підготувати і провести змістовну тематичну екскурсію. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Методика організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності 

з різними категоріями населення 

Семінарське заняття (2 год.) 

Тема: Соціально-педагогічна діяльність з організації дозвілля  різних 
категорій населення 

1. Значення і функції дозвілля в життєдіяльності сім’ ї. 
2. Форми організації дозвілля сімей. 
3. Аналіз культурно-дозвіллєвої програми сімейного відпочинку. 
4. Специфіка організації дозвілля дітей з особливими потребами в 

умовах інтернатного закладу. 
5. Методика організації культурно-дозвіллєвих заходів для дітей груп 

ризику («дітей вулиці») в умовах притулку. 
Література 

Основна: 1, 2, 3, 6,  
Додаткова: 1, 3, 4, 5. 
 

 

Практичне заняття №9 (2 год.) 
1. Розробити сценарій дитячого свята. 
2. Заповнити таблицю: 

Вид гри Призначення гри 
 

Практичне заняття №10 (2 год.) 
1. Підготувати сценарій  ігротеки на дитячому майданчику. 

 

Практичне заняття №11 (2 год.) 
1. Розробити сценарій-план конкурсної програми для молоді. 

 

Практичне заняття №12 (2 год.) 
1. Підготувати та провести інтелектуально-пізнавальну гру. 

 



VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Дозвілля як соціально-культурне явище 

Опрацювати фахові видання з теми і представити їх у вигляді опорного 

конспекту  

1. Система організації відпочинку. 
2. Сфери реалізації соціокультурної діяльності 
3. Клубні структури як соціально-культурні інститути. 
4. Сучасні напрямки підготовки спеціалістів у сфері дозвілля в країнах 

Західної Європи. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Соціально-педагогічна діяльність в інститутах дозвіллєвої сфери 

Опрацювати фахові видання з теми і представити їх у вигляді опорного 

конспекту  

1. Позакласна робота як форма організації дозвілля. 
2. Туристично-краєзнавча соціально-педагогічна діяльність як ефективний 
засіб організації дозвілля підлітків та молоді. 
3. Форми організації туристично-краєзнавчої діяльності. 
4. Особливості організації дозвілля в літніх наметових таборах. 
5. Особливості неформального спілкування в клубах за місцем проживання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

Методика організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності з 

різними категоріями населення 

Опрацювати фахові видання з теми і представити їх у вигляді опорного 

конспекту  

1. Умови розвитку творчих здібностей дітей у дозвіллєвій діяльності. 
2. Особливості пасивного відпочинку. 
3.  Роль засобів  масової інформації у дозвіллі підлітків та молоді. 
4. Азартні ігри як прояв антигромадської поведінки підлітків та молоді. 



VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціально-
педагогічна робота в сфері дозвілля» — це вид навчально-дослідної роботи 
студента, форма самостійного вивчення актуальних проблем, передбачених 
навчальною програмою курсу. ІНДЗ — початковий етап навчально-
педагогічного дослідження, воно обов’язково повинно містити результати 
власного пошуку і висновків, відображати певний рівень навчальної 
компетентності студента щодо вирішення поставлених завдань. 

Виконання ІНДЗ передбачає: 
- вивчення, творче осмислення та систематизацію навчального матеріалу; 
- роботу з нормативно-правовими документами, якими має керуватися 

соціальний  педагог в організації дозвіллєвої діяльності; 
- поповнення і поглиблення знань, умінь і навичок, здобутих під час 

аудиторної і самостійної роботи; 
- самостійний пошук інформаційних джерел (наукові видання, навчальна 

література, словники, довідники, каталоги, різнопрофільні енциклопедії, 
періодичні видання, збірники наукових статей тощо); 

- роботу в мережі Internet для отримання найсучаснішої інформації; 
- обґрунтування висновків, власне бачення вирішення питань, які 

вивчаються; 
- формування дослідницьких умінь студентів; 
- розвиток самостійності, педагогічного мислення, творчих здібностей 

майбутніх соціальних педагогів; 
- активізацію пізнавальної діяльності студентів, поглиблення їх інтересу до 

професії соціального педагога, формування їх професійної компетентності в 
організації дозвіллєвої діяльності. 

У межах курсу «Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля» студентам 
пропонується як ІНДЗ — написання есе. 

У перекладі з англійської «есе (essay)» означає нарис, твір, спроба 
самостійного аналізу та обґрунтування. Головна мета есе — це висвітлення 
самостійного бачення студентом соціальної проблеми на підставі 
опрацьованого матеріалу та аргументів, відповідно до обраного підходу, стилю 
тощо. 

Першочергові завдання есе: 
- саморозвиток попереднього позитивного досвіду письмових робіт та 

усних творчих повідомлень студента; 



- стимулювання студентського самостійного теоретичного пошуку або 
узагальнення практичного досвіду вирішення соціальних проблем; 

- реалізація студентського творчого наміру та суб’єктивних 
передбачень, ставлень до соціальних проблем, форм, методів їх вирішення; 

- демонстрація, враховуючи вимоги навчального плану, мету, завдання 
навчальної дисципліни, додатково опрацьовані матеріали, зібрані та узагальнені 
аргументи, самостійної позиції студента; 

- розвиток змістовності та індивідуалізації взаємовідносин «студент – 
викладач». 

Процес написання есе складається з п’яти етапів: міркування, 
планування, написання, перевірка, вдосконалення написаного. 

Якість есе залежить, насамперед, від таких складових: 
- матеріал, який студент планує використовувати: конспекти 

прочитаної літератури, лекції, записи підсумків дискусій, власні напрацювання, 
накопичений досвід з обраної проблеми тощо; 

- організаційна структура опрацьованого матеріалу, аргументи, 
висновки та ін.; 

- аргументування — наскільки влучно співвідносяться аргументи з 
порушеними в есе проблеми. 

Важливим є підбір матеріалу для читання: з кожної конкретної теми слід 
спочатку прочитати дві або три ключові розділи книг, в яких подаються 
зрозумілі концептуальні рамки або теоретична аргументація, чи наводяться 
всебічні емпіричні дані. Таке стратегічне читання сформує певні основні 
орієнтири з теми (враховуючи різні судження, інтерпретації), слугуватиме 
фундаментом для цілеспрямованого подальшого читання. 

Залежно від тематики важливим є включення до списку літератури для 
читання одного або двох тематичних досліджень — досліджень випадку, що 
мають протилежні спрямування. Ефективне використання тематичних 
матеріалів та даних допоможуть студенту попередити типову помилку — 
надмірне використання узагальнень в есе. 

Тема, питання та завдання, що постали перед студентом у процесі 
написання есе, потребують аналітичних відповідей, тобто пошуку пояснення: 
чому щось відбувається (з якої причини, як це відбувається) процеси, 
механізми. При цьому відповідь потребує не простого опису факту, погляду. 
Все це цікаво і важливо та являє собою тільки частину матеріалу, який 
використовує студент для відповіді. Це не є відповідь на тему або запитання. 

При виборі теми, перш як складати план, студент має переконатися, що 



він правильно зрозумів її, оскільки вона може бути інтерпретована по-різному. 
Щоб розкрити тему, існує декілька підходів: студенту потрібно обрати один 
варіант інтерпретації, підходу, мати можливість обґрунтувати свій 
підхід/бачення. При цьому зміст теми може охоплювати широкий спектр 
проблем, потребувати залучення великого обсягу літератури. У цьому випадку 
студент має можливість прийняти рішення, відповідно до якого в есе 
(головній її частині) будуть проілюстровані тільки певні аспекти цього 
питання. У студента не виникне проблем, якщо він не виходитиме за рамки 
окресленого кола. Вибір, бачення студента потрібно аргументувати 
відповідними доказами. 

Виходячи з рішення студента про те, як він розкриватиме тему, потрібно 
скласти план есе. 

Орієнтовна структура есе: 
- титульна сторінка (одна сторінка) (згідно з вимогами 

навчального закладу); 
- зміст (одна сторінка): зазначаються усі розділи та сторінки їх 

розташування в есе; 
- вступ (одна сторінка) позиція студента щодо розгляду теми есе, її 

актуальності, обґрунтування сутності, мети, завдань дослідження; 
- основна частина (до десяти сторінок): відповідає структурі змісту 

проблеми за авторським баченням, або аргументоване розкриття теми на 
підставі зібраного та опрацьованого матеріалу. В основній частині, спираючись 
на вивчення літературних джерел, подається обґрунтоване розкриття проблеми, 
аналіз поглядів науковців, які працювали над цим питанням, висвітлюється 
досвід дозвіллєвої діяльності окремих соціальних агенцій, викладається 
аргументована власна позиція щодо їх діяльності, наводиться приклад 
дозвіллєвого заходу; 

- висновки (одна сторінка) — підбиваються остаточні підсумки 

дослідження, узагальнюються і висвітлюються здобуті результати, 

формулюються обґрунтовані пропозиції, практичні рекомендації; 

- список використаних джерел: містить бібліографічні описи 

використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис 

складається безпосередньо за друкованим твором або виписується з каталогів і 

бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, 

скорочення назв та ін. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: 

у порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ 



перших авторів або заголовків. Відомості про джерела слід подавати 

відповідно до вимог державного стандарту; 

- додатки (схеми, таблиці тощо) оформляються як продовження 
кваліфікаційної роботи на її наступних сторінках, розміщуючи додатки в 
порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток має 
починатися з нової сторінки. Додатки нумеруються наскрізно з нумерацію 
сторінок есе. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими 
літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині 
рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово 
«Додаток ____» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати 
послідовно великими літерами української абетки, наприклад: «Додаток А», 
«Додаток Б» та ін. 

Обсяг есе близько 20 сторінок друкованого тексту (обсяг залежить від 
теми есе, шляхів і способів представлення результатів дослідження). 

Оцінка за есе є обов’язковим балом, який враховується при виставленні 
підсумкової оцінки з навчального курсу «Теорія і практика консультування у 
соціально-педагогічній діяльності». Максимальна кількість балів за есе — 30.  

Таблиця 7.1  

Критерії оцінювання ІНДЗ 

№ 
з/п Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 
оцінка у 
балах 

 1 Обґрунтування актуальності, формулювання мети і 
завдань роботи 

3 

 2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу 
матеріалу 

2 

 3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних 
інформаційних джерел (наукових видань, навчальної 
літератури, періодичних видань, матеріалів мережі 
Internet), критична та незалежна оцінка різноманітних 
точок зору, позицій, аргументів 

15 

 4 Зв’язок з реальною практикою, досвід дозвіллєвої 
діяльності окремих соціальних агенцій, приклади 
дозвіллєвих заходів.  

6 

 5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, 
творчий підхід до виконання ІНДЗ 

2 

 6 Якість оформлення роботи 2 
Таблиця 7.2  



Шкала оцінювання ІНДЗ 

Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 

Оцінка за традиційною 
системою 

Високий 28-30 Відмінно 
Достатній 27-25 Добре  
Середній 24-22 Задовільно 
Низький 19-0 Незадовільно 

 

Орієнтовна тематика ІНДЗ (есе) з навчальної дисципліни 

«Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля» 

1. Організація дозвілля дітей та підлітків як соціально-педагогічна проблема. 
2. Соціально-педагогічні аспекти дозвіллєвої діяльності студентської молоді. 
3. Альтернативні та інноваційні технології соціокультурної діяльності. 
4. Динаміка розвитку ЗМІ в контексті соціокультурної діяльності. 
5. Соціально-педагогічні основи соціокультурних технологій. 
6. Особливості використання ігрових технік у соціально-педагогічній вуличній 

роботі. 
7. Творчі пошуки форм проведення дозвіллєвих соціально-педагогічних заходів 

(групових, масових, родинних). 
8. Специфіка та зміст сучасного молодіжного дозвілля. 
9. Дозвілля як важливий фактор соціально-культурної реабілітації дітей з 

особливими потребами 
10. Соціалізація дітей, підлітків за допомогою розвиваючих ігор. 
11. Методичні особливості створення дозвіллєвих програм та організації різних 

видів дозвіллєвої соціально-педагогічної діяльності. 
12. Культурно-історичні витоки організації дозвілля в Україні. 
13. Розвиток творчих здібностей у дозвіллєвій діяльності. 
14. Особливості соціально-педагогічної діагностики ефективності організації 

дозвілля. 
15. Історія становлення і розвитку театральної анімації як напряму творчого 

розвитку особистості. 
16. Інноваційні технології в організації дозвілля в мікрорайоні. 
17.  Роль дозвілля та анімації у структурі професійної діяльності соціального 

педагога. 
18. Розвиток творчих здібностей підлітків  засобами театрального мистецтва в умовах 

дозвілля. 
19. Інформаційно-просвітницькі і рекламні технології соціокультурної діяльності. 



VІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
Разом: 108 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 4 год., індивідуальна робота – 6 год., практичні заняття – 24 год,  

самостійна робота – 54 год., підсумковий контроль – 6 год. 
 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V V І VІІ VІІІ ІХ 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва 
модуля 

Дозвілля як соціально-
культурне явище 

Соціально-педагогічна діяльність в інститутах 
дозвіллєвої сфери 

Методика організації соціально-педагогічної 
дозвіллєвої діяльності з різними категоріями 

населення 
Кількість балів за 

модуль 65 бали 99 балів 117 балів 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Теми 
лекцій 
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 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 
Теми 

семінарських 
занять   

Організація змістовного дозвілля. Соціокультурна 
анімація як вид діяльності соціального педагога 

Соціально-педагогічна діяльність з 
організації дозвілля  різних категорій 

населення 
   11 балів 11 балів 
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 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 

Самостійна 
робота 5 балів 5 балів 5 балів 

ІНДЗ                                                                                                                     ІНДЗ – 30 б 
Види пот. 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
25 балів 

Модульна контрольна робота 2 
25 балів 

Модульна контрольна робота 3 
25 балів 

Підсум.контр. Залік 

розрахунок 
281:100=2,81  

Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,81=ХХ балів. 



ІX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

9.  

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціально-педагогічна робота в 

сфері дозвілля» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 

кількості підсумкових балів до 100 

 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види 

контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у наступній 

таблиці. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

  
№ 

 
п/п 

 
Вид діяльності 

Кількість 
рейтингових 

балів 

1. Відвідування лекцій 7 

2. Семінарські заняття  22 

3.  Практичні заняття 132 

4. Модульні контрольні роботи (1, 2,3) 75 

5. Самостійна робота 15 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 

Підсумковий рейтинговий бал 281 

Коефіцієнт  2,81 
10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 

18.  

� Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування. 

�  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, есе. 
� Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 
 

 



Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 

ECTS 

Підсумкова 
кількість  
балів  

(max – 100) 

Оцінка за традиційною системою (4-бальна 
шкала) 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

01 – 34 «незадовільно» (з обов’язковим повторним 
курсом)  

F 

35 – 59 «незадовільно» (з можливістю повторного 
складання) 

FX 

60 – 68 «задовільно» E 
69 – 74 «задовільно» D 
75 – 81 «добре» C 
82 – 89 «добре» B 
90 – 100 «відмінно» A 

 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 

шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у наступній 
таблиці. 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 
 

«відмінно» ставиться за ґрунтовні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, що передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та вмінь. 

«добре» ставиться за демонстрування студентом знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 
достатньому обсязі, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою; можливі суттєві помилки у виконанні 
практичних завдань, але студент спроможний усунути їх за 
допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 
що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 
вивчення. 

 

 

 



� Кожний модуль містить бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну 
контрольну роботу. 
� Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
� ІНДЗ «есе», які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та 
захищаються на семінарських заняттях. 
� Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
 

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

� опорні конспекти лекцій; 
� навчальні посібники; 
� робоча навчальна програма; 
� збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 

навчальних досягнень студентів; 
� засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 

контролю). 
� Тести; 
� РКР 

 



XІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 

1. Бойчелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / В. Й. Бойчелюк, В. В. Бойчелюк. 
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