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ВСТУП 

 

 

«Соціокультурна робота за рубежем» – навчальна дисципліна, яка в 

контексті сучасних досягнень соціально-гуманітарного та природничо-

наукового знання посилює світоглядну й теоретичну професійну підготовку 

бакалаврів зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціокультурна діяльність 

у зарубіжних країнах, система закладів дозвіллєвої сфери за кордоном, її 

матеріально-технічне, фінансове, кадрове забезпечення, планування дозвіллєвої 

діяльності зарубіжних закладів культури, запити та інтереси різних соціально-

демографічних груп населення за кордоном, соціально-педагогічна робота в 

зарубіжних країнах. 

Навчальна дисципліна «Соціокультурна робота за рубежем» органічно 

поєднана з такими дисциплінами, як «Організація культурно-дозвіллєвої 

діяльності», «Менеджмент у сфері культури», «Правові основи діяльності у 

сфері культури», «Економіка соціокультурної сфери», «Документаційне 

забезпечення соціокультурної діяльності», «Ресурсна база соціокультурної 

діяльності», «Технологічні основи соціокультурної діяльності», 

«Комунікологія», «Сценарно-режисерські основи культурно-дозвіллєвої 

діяльності», «Реклама і PR у сфері культури», «Організація комунікацій у 

соціокультурному середовищі», «Історія соціокультурної діяльності», 

«Організація дозвіллєвої діяльності англійською мовою». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціокультурна робота за 

рубежем» є:  

 допомогти студентам усвідомити роль соціокультурної діяльності як 

важливого суспільного явища; 

 дослідити світовий досвід дозвілля як соціокультурного явища;  

 озброїти студентів спеціальними знаннями, уміннями й навичками в 

галузі організації соціокультурної роботи; 
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 сформувати вміння раціонально організувати дозвілля різних верств 

населення за кордоном; 

 сприяти опануванню студентами зарубіжних соціально-культурних 

технологій; 

 виробити навички аналізу практичного досвіду та пошуку інноваційного 

розв’язання проблем соціокультурної сфери тощо. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціокультурна робота за 

рубежем» є: 

 розглянути понятійний апарат соціокультурної діяльності, її основні 

елементи; 

 проаналізувати становлення соціально-культурної діяльності за 

кордоном; 

 відобразити особливості національної психології в дозвіллєвій діяльності; 

 визначити сфери реалізації соціально-культурної діяльності за рубежем; 

 схарактеризувати систему закладів дозвіллєвої сфери за кордоном, її 

матеріально-технічне, фінансове, кадрове забезпечення; 

 розкрити ресурсну базу соціокультурної роботи за кордоном; 

  здійснити структурний аналіз технологічного процесу підготовки і 

проведення культурно-дозвіллєвих програм та діяльності в сучасних 

закордонних закладах культури. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 специфіку соціокультурної ситуації в зарубіжних країнах, що здійснює 

безпосередній вплив на технологію культурно-дозвіллєвої діяльності; 

 сутність соціокультурної роботи, її функції, принципи; 

 основні методики культурно-дозвіллєвої діяльності за рубежем; 

 сутність зарубіжної соціально-культурної політики, її концептуальну 

основу; 

 особливості національної психології у дозвіллєвій діяльності людини; 
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 технологічний процес підготовки і проведення культурно-дозвіллєвих 

програм за кордоном; 

 технологічні основи соціально-культурної діяльності в зарубіжних 

країнах; 

 управлінські, фінансові, сервісно-технологічні аспекти організації 

дозвіллєвої діяльності за кордоном; 

 

уміти: 

 провадити організаторську діяльність закордонних закладів культури; 

 аналізувати комерційну діяльність культурних закладів за кордоном; 

 розв’язувати нетипові завдання у сфері культури дозвілля під час роботи 

з різними категоріями громадян; 

 здійснювати диференційований підхід під час організації дозвілля для 

осіб з обмеженими можливостями; 

 розробляти нові, нестандартні технології у сфері змісту, форм і методів 

культурно-дозвіллєвої, ігрової та арт-терапевтичної діяльності; 

 аналізувати сучасні  закордонні моделі дозвіллєвих форм; 

 характеризувати соціально-педагогічну роботу в зарубіжних країнах; 

 моделювати дозвіллєву діяльність зарубіжних закладів культури. 

 

Конспект лекцій складається зі вступу, переліку тем лекційних занять, 

питань до іспиту, списку літератури. Кожне лекційне заняття має чітко 

сформульовану тему, мету, план, містить теоретичні відомості та літературу до 

теми. 

Запропонований список літератури уможливить більш детальне вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми.  

Питання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

 



7 

 
 

1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Лекційне заняття № 1 

Тема: «Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності» 

Мета: схарактеризувати соціальну сутність дозвілля; розглянути роль 

дозвілля в житті людини; розкрити функції та принципи дозвілля; окреслити 

педагогічні засади дозвілля; з’ясувати стан зарубіжних наукових досліджень 

дозвіллєвої сфери. 

План 

1. Соціальна сутність дозвілля.  

2. Дозвілля в житті людини.  

3. Функції та принципи дозвілля. 

4. Педагогічні засади дозвілля.  

5. Стан зарубіжних наукових досліджень дозвіллєвої сфери. 

Теоретичні відомості 

У вітчизняних і зарубіжних енциклопедіях та довідниках дозвілля 

визначається як вільний, незайнятий час, прогулянка, звільненість від справ; 

вільний від роботи час, на дозвіллі – вільний від справ; частина позаробочого 

часу, що залишається в людини після виконання необхідних невиробничих 

обов’язків: пересування на роботу і з роботи, сон, прийняття їжі, інших видів 

побутового самообслуговування. Дозвілля як науковий термін походить від 

латинського слова “licere”, що в перекладі означає “бути дозволеним”, 

французького слова “loisir” (“вільний час”) та англійського слова “leisure” 

(“свобода вибору дій”). 

Сучасні зарубіжні дозвіллєві системи по-різному визначають поняття 

дозвілля. Зокрема, воно розглядається зарубіжними вченими як синонім 

прогресу і лібералізації (Дюмазедьє Ж., Проновост Ж., Сю Р.); соціальна 

цінність, необхідна умова для всебічного розвитку особистості (Андерсен Н., 

О’Брайен Т., Картер М. Дж., Мелвін М. К., Рей С.); сенс життя, 

http://e-pidruchniki.com/content/493_11Socialna_sytnist_dozvillya.html
http://e-pidruchniki.com/content/493_11Socialna_sytnist_dozvillya.html
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загальнолюдська цінність (Каплан М., Урден К.); можливість для отримання 

задоволення (Краус Р., Харінгтон М.); сучасне втілення свободи (Волпічеллі 

Д.); компенсаційний засіб (Майо Е., Фрідман Ж.), діяльність заради самої себе, 

а не якоїсь іншої мети (Келлі Дж.). 

Дозвілля характеризується специфічними ознаками, пріоритетними серед 

яких є свобода вибору дозвіллєвої діяльності, свободу від обов’язків; 

добровільна участь в дозвіллєвій діяльності; бажання отримати радість та 

задоволення; самодостатність та самоцінність; компенсаційність дозвілля. 

Зважаючи на множинність та різноманітність класифікацій дозвілля, 

загальноприйнятою вважається класифікація дозвілля за такими ознаками: 

 видом активності (пасивне та активне дозвілля); 

 періодичністю (щоденне, щотижневе, відпускне, святкове); 

 тривалістю (короткочасне, довготривале, епізодичне); 

 напрямами діяльності (творче, рекреаційне, культурне, спортивне, 

декоративно-прикладне, туристичне). 

Вибір певного виду дозвіллєвої діяльності визначається його 

індивідуальною та соціальною цінністю, а змістове наповнення дозвіллєвих 

занять відбиває мету та завдання людини, які вона ставить перед собою. 

Аналіз дозвілля як соціально-культурного явища в контексті людської 

життєдіяльності дозволяє виокремити в його структурі такі основні змістові 

параметри: сімейний, освітній, політичний, моральний, естетичний, науково-

технічний, спортивний, соціальний, економічний. 

Дослідження змістового наповнення дозвілля відкриває значні 

можливості для оновлення, збагачення та актуалізації дозвіллєвої діяльності 

відповідно до реальних запитів різних соціально-демографічних груп. Таке 

розуміння соціальної ролі дозвілля створює нові можливості для виховної, 

пізнавальної, розвивальної діяльності її суб’єктів. 

Проаналізовані змістові параметри дозвіллєвої діяльності не можуть бути 

остаточними, враховуючи динаміку самого життя. Провідну роль у виникненні 

та розвитку певних видів дозвіллєвої діяльності відіграватиме людина, її 
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внутрішні бажання, інтереси та покликання, а також суспільні вимоги, що 

висуваються перед дозвіллєвою сферою. 

Важливу роль в усвідомленні соціальної сутності дозвілля відіграє 

визначення функцій дозвіллєвої сфери. Функції дозвілля відтворюють потреби 

суспільства, закономірності суспільного розвитку, природу дозвілля, мають на 

меті максимально залучити особистість до дозвіллєвої сфери, сприяти розвитку 

її самостійності, ініціативи та активності. 

У зарубіжних країнах спостерігається тенденція до зближення 

культурної, соціальної, освітньої сфер суспільного життя, що відповідно 

позначається на дозвіллєвій сфері. Хоча рекреаційна функція лишається 

провідною, дозвіллєві заклади не обмежуються у своїй роботі організацією 

відпочинку та розваг. 

Головними соціальними функціями дозвілля є комунікативна, 

рекреаційна, творча, соціальна, ціннісно-орієнтаційна, пізнавальна та виховна. 

Функції дозвілля визначають такі його рівні: пасивне, розважальне, 

пізнавальне, творче дозвілля. 

Загальними принципами дозвіллєвої діяльності є системність, 

добровільність, диференціація, доступність та якісність дозвіллєвих послуг, їх 

відповідність місцевим умовам, принцип інтересу. 

Визначення основних дозвіллєвих функцій дозволяє правильно окреслити 

головні напрями дозвіллєвої діяльності, конкретизувати її завдання, тим самим 

посилюючи її соціальну значущість. Принципи та функції дозвілля не є 

стабільними, вони змінюються відповідно до культурно-історичних умов і 

залежать від соціальних, ідеологічних, політичних та економічних чинників 

конкретної держави. 

Педагогіка дозвілля зорієнтована на соціальний розвиток особистості, 

визначає методи доцільного використання вільного часу людини, оптимізує 

соціальну детермінацію становлення та формування особистості. Педагогіка 

дозвілля розкриває закономірності складного й багатогранного дозвіллєвого 
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процесу, в якому індивіду відводиться активна роль і визначається вченими як 

одна з наук про людину, про виховання та розвиток особистості у вільний час. 

Результативність дозвіллєвої діяльності залежить від культури та морального 

розвитку людини та є основним чинником становлення, формування й розвитку 

особистості. Невміле або неорганізоване використання людиною свого дозвілля 

спричиняє виникнення різноманітних проблем, зокрема асоціальної поведінки, 

відсутності вільного часу, перешкоджає процесу самореалізації та 

саморозвитку особистості. 

Педагогіка дозвілля проникає у всі, без винятку, сфери суспільного 

життя. Дозвіллєвий потенціал використовується для вирішення багатьох 

життєвих проблем – від комунікативної культури до соціальної стабільності – з 

представниками різних соціально-демографічних угруповань. У сучасному 

суспільстві не справджується теза про те, що формування особистості – це 

справа лише педагогічних закладів. Нагальним завданням сьогодення є 

розвиток дозвіллєвих центрів, які охопили б своєю увагою різні вікові категорії 

населення, різні суспільні структури (сім’ю, вулицю, любительські об’єднання, 

підліткові групи). 

Зміст виховання особистості у дозвіллєвій сфері залежить від орієнтації 

людини у вільний час. На характер проведення людиною свого часу впливає 

багато чинників, найголовнішими серед них є соціальне становище, вік 

людини, національні традиції. Серед визначальних мотивів дозвіллєвої 

діяльності – психічний та фізіологічний стан, ціннісні орієнтації, притаманні 

людям конкретного вікового періоду. 

Дозвіллєва сфера формується на межі ХІХ-ХХ ст., а її розквіт як галузі 

наукового знання розпочинається з середини ХХ століття і позначений 

створенням численних науково-дослідних інститутів у різних країнах світу. 

Відомими серед них є Національна асоціація рекреації в США, Фонд парків та 

рекреації в Японії, Товариство з проблем дозвілля в Німеччині, Культурно- 

дозвіллєва організація та Національний інститут громадської рекреації в Італії, 

Інститут управління в галузі дозвілля та розваг у Великобританії. Їх головним 
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завданням стало дослідження дозвіллєвої та рекреаційної проблематики. Воно 

здійснюється науковцями різних наукових напрямів, зокрема психологів, 

педагогів, архітекторів, соціологів, економістів. 

Соціологія дозвілля досліджує змістове наповнення дозвілля, організацію 

дозвіллєвої діяльності, дозвіллєву специфіку на різних етапах людського життя, 

дозвіллєві розбіжності між статями, сімейне дозвілля, психолого-соціологічні 

проблеми і дозвілля, прогнозування та проектування дозвіллєвих процесів. 

Сучасне зарубіжне дозвіллєзнавство представлене такими науковими 

школами, як французький дозвіллєзнавчий центр (Дюмазедьє Ж., Жерар А., Іон 

Ж., Фурастьє Ж., Фрідман Ж.); американська школа дозвілля (подружжя Лінд, 

Ландберг Дж., Паркер С.); німецька школа дозвілля (Дюрст Х., Опашовськи Х., 

Трептов Р. та ін.) 

Література: [8; 9; 12; 17; 37; 44; 78]. 

 

Лекційне заняття № 2 

Тема: «Основні інститути дозвіллєвої сфери за рубежем». 

 Мета: розглянути систему дозвілля і рекреації за кордоном; розкрити 

специфіку діяльності дозвіллєвих центрів; проаналізувати роботу парку як 

дозвіллєвого центру; схарактеризувати дозвіллєву діяльність у клубах; 

з’ясувати особливості дозвілля в туристичних комплексах і готелях; розглянути 

музей як дозвіллєвий центр; проаналізувати хобі-групи як інститути дозвілля. 

План 

1. Система дозвілля і рекреації за кордоном.  

2. Специфіка діяльності дозвіллєвих центрів.  

3. Робота парку як дозвіллєвого центру.  

4. Дозвіллєва діяльність у клубах.  

5. Дозвілля в туристичних комплексах і готелях.  

6. Музей як дозвіллєвий центр.  

7. Хобі-групи як інститути дозвілля. 
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Теоретичні відомості 

Адаптація традиційних закладів дозвілля до вимог сучасності стала 

рушійною силою в їх перетворенні на багатопрофільні й поліфункціональні 

установи. Основні причини організаційно-структурних змін у дозвіллєвих 

закладах такі: збільшувані потреби особистості в безперервній освіті, 

недостатня кількість ігрових майданчиків, дитячих садків, центрів спілкування, 

місць для сімейного проведення дозвілля, перевага регресивних форм 

виховання, дискримінаційна політика щодо етноменшин, незадоволені 

дозвіллєві, культурні, мистецькі потреби населення, його соціальна активність. 

Дозвіллєві центри в зарубіжних країнах відрізняються своїми 

можливостями, територією, обсягом діяльності. Деякі з них діють як клуби 

мікрорайону, інші – як комплекси-гіганти. Вони характеризуються 

варіативністю розміщення й використовують для своєї діяльності шкільні 

приміщення, старі будівлі (пам’ятки культури й мистецтва, що втратили своє 

функціональне призначення, військові казарми, заводи й фабрики), зводять нові 

споруди відповідно до потреб дозвіллєвого обслуговування всіх верств 

населення. 

Основу проектів дозвіллєвих центрів складають такі чинники: синтез усіх 

можливих дозвіллєвих функцій; відповідність технології будівництва, 

обладнання та освітлення центрів сучасним досягненням науки, техніки, 

технології; здатність до швидкої трансформації окремих складових закладу 

згідно з дозвіллєвими потребами відвідувачів; можливість надавати якомога 

повніший комплекс послуг, що забезпечують активний відпочинок, розваги, 

відновлення духовних і фізичних сил. Неабияку роль відіграє врахування 

природно-кліматичних умов, обсягу вільного часу у міського населення, 

популярністю на певній території певних форм дозвілля. 

Центри дозвілля, маючи спільну мету, диференціюються відповідно до 

традицій, потреб, смаків конкретної групи населення та відрізняються за 

структурою, архітектурно-просторовою композицією, видами діяльності. 
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Ефективне планування роботи дозвіллєвого центру здійснюється 

відповідно до соціологічних досліджень, метою яких є всебічне вивчення 

культурних і дозвіллєвих запитів населення. Такі дослідження дають 

можливість рентабельно для закладу й результативно для населення спланувати 

дозвіллєві заходи. 

Органічною складовою дозвілля є дозвіллєва діяльність у парках, які 

наприкінці ХХ ст. перетворюються на соціально-педагогічні комплекси, що 

виконують просвітню, рекреаційну, соціальну, виховну, культурну, екологічну 

функції. Паркові комплекси пропонують значний асортимент дозвіллєвих 

послуг: творча робота, гра в гольф, теніс, велосипедні прогулянки, плавання, 

екскурсії, гральні майданчики для дітей, культурно-мистецькі клуби, групи 

здоров’я. 

Пріоритетні питання розвитку парків вирішуються на міжнародних 

конгресах, конференціях, симпозіумах, семінарах, що проводяться 

Міжнародною асоціацією соціологів, Міжнародною службою тематичних 

парків, Міжнародною асоціацією розважальних парків та атракціонів, 

відповідними організаціями окремих країн (наприклад, Національною 

асоціацією парків та рекреації (США), Національним фондом рекреації й 

туризму (США), Інститутом управління у сфері дозвілля та розваг 

(Великобританія), Асоціацією керівників муніципальних парків та садів 

(Нідерланди), Фондом парків та рекреації (Японія). 

Парки як дозвіллєві центри характеризуються багатоманітними формами 

та методами роботи з різними категоріями населення (дітьми, підлітками, 

молоддю, бездітними, інвалідами, особами похилого віку, волонтерами). 

Набули популярності такі паркові проекти, як “Юний рейнжер парку”, “Новини 

Океану”, “Дика природа”, “Екологія Аляски”, “Економіка та навколишнє 

середовище”, “Друзі маленького принца Землі”, “Відпочинок у парку для 

літніх”, “Золотий вік”, “Нові горизонти”. 

Паркова мережа представлена сьогодні парковими установами, що 

класифікуються за територіальними та функціональними ознаками. За 
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територіальними ознаками розрізняють державні парки, парки штатів (земель, 

муніципалітетів, округів) та міські парки. За функціональними ознаками парки 

поділяються на спеціалізовані (спортивні, історичні, дитячі, зоологічні) та 

багатофункціональні (паркові комплекси, тематичні парки). 

Диснеївська концепція паркового дозвілля передбачає високу 

естетичність паркового середовища, кваліфікований персонал і відповідну 

якість роботи, цілісність усіх елементів паркової території, організацію 

дозвілля для сім’ї, а не окремих її членів, суворе дотримання правил, 

визначених для парку, поєднання різних видів і форм дозвіллєвої діяльності, 

своєчасне врахування бажань і потреб відвідувачів та їх якісне задоволення, 

постійні технічні удосконалення, оновлення тематичних заходів і вистав, 

доповнення в наданні розважальних послуг. 

Ефективність екологічних проектів забезпечується дотриманням таких 

вимог: точність і цікавість матеріалу для дітей; наявність конкретної концепції 

проекту; акцентування уваги на творчій активності дитини, набуття нею 

конкретних навичок та вмінь; формування почуття відповідальності; 

можливість апробувати здобуті знання у практичній роботі, дотримання 

фасилітаційного підходу. 

Аналіз теоретичних праць зарубіжних і вітчизняних учених з питань 

розвитку клубу дозволяє критично переглянути практику клубної діяльності, 

з’ясувати нові функціональні можливості клубу, культурно-просвітні та 

дозвіллєві тенденції розвитку соціокультурної сфери в цілому. 

Основними організаційними принципами дозвіллєвої діяльності клубу є 

плюралізм, демократизм, добровільність, відповідність потребам та інтересам 

відвідувачів, ініціативність і самодіяльність, самоорганізація, естетизація 

дозвіллєвого середовища; оптимальне поєднання виховних, розважальних і 

психолого-оздоровчих завдань; динамічність розвитку. 

Домінувальними функціями клубу (відповідно до провідних його цілей) є 

такі: рекреаційно-оздоровча, комунікативна, творча, соціальна, пізнавальна, 

ціннісно-орієнтаційна, виховна, соціального престижу. 
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Зарубіжний клубний досвід переконує в доцільності класифікації клубів і 

закладів клубного типу за такими ознаками: спектром діяльності, змістом 

діяльності, функціональною ознакою, віковими характеристиками, соціально-

демографічними особливостями, напрямом діяльності, предметом захоплень, 

соціально-культурними умовами, що впливають на функціонування клубу, 

рівнем функціонування культурно-дозвіллєвої сфери, джерелами фінансування. 

Системний аналіз типології клубів і закладів клубного типу засвідчує: 

 у зарубіжних країнах перевага надається розвитку культурно-дозвіллєвих 

закладів клубного типу; 

 нова концепція клубної діяльності формується з урахуванням 

збільшуваної диверсифікації культурно-дозвіллєвих інтересів 

(естетичних, інтелектуальних, соціальних, політичних тощо) і проблем 

щоденного життя індивіда; 

 створюються умови для виникнення різнотипних клубів (рекреативно-

розважальних, оздоровчих, спортивно-видовищних); 

 розширюється сфера соціально-культурних установ, що забезпечують 

функціонування закладів клубного типу (культурно-просвітницькі 

установи, культурно-побутові комплекси, готельно-туристські заклади). 

Клуби проектують створення сприятливих умов для використання 

виховних можливостей суспільства в цілому та мікросоціуму зокрема; 

практичного залучення населення різних вікових категорій до активної 

соціально-культурної творчості, спортивно-оздоровчої, ігрової, художньо-

естетичної, релаксаційної діяльності; вибору дозвіллєвих занять відповідно до 

власних потреб та інтересів; збереження та збагачення природного середовища. 

Розвиток нових форм дозвіллєвої діяльності, зміна ринку дозвілля та 

туристичних послуг наприкінці ХХ ст. зумовили зміну філософії відпочинку. 

Крім комфортабельних готельних комплексів, гарного краєвиду, якісного 

харчування, турист повинен мати можливість задовольняти свої рекреаційні, 

просвітні, культурні потреби. 
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Головною метою туристичного дозвілля є вдосконалення якості 

обслуговування людини у вільний час; залучення її до різноманітних 

дозвіллєвих заходів у туристичних комплексах – готелях, санаторіях, 

пансіонатах, туристичних базах і таборах, туристичних клубах, а також 

організація ефективного відпочинку, сприяння оптимістичному настрою, 

відновлення духовних і фізичних сил людини. Основними принципами 

дозвіллєвого обслуговування в туристичних комплексах є такі: індивідуальний 

підхід, комплексність у організації дозвіллєвих заходів, систематичність 

проведення дозвіллєвих заходів та їх цілеспрямованість, свобода вибору та 

добровільність участі, театралізація, синтез усіх видів мистецтв. 

Соціальна сутність туристичного дозвілля полягає також у формуванні та 

вдосконаленні особистісних і суспільних потреб особистості, поглибленні 

знань, розвитку культури дозвілля. Сучасний ринок туристичних послуг 

неможливо уявити без цілеспрямованої організації дозвіллєвої діяльності, від 

якої досить часто залежить імідж і популярність готелю, його прибуток, 

психологічний клімат у ньому, перспективи та темпи розвитку. 

Ефективна реалізація дозвіллєвої діяльності неможлива без талановитих 

аніматорів, здатних реалізувати заплановану дозвіллєву програму. Менеджер-

аніматор відповідає за систематичне та своєчасне вивчення соціально-

культурних запитів різних груп населення; розробку та реалізацію соціально 

орієнтованих дозвіллєвих програм і проектів; вивчення інноваційних 

дозвіллєвих технологій та застосування їх у роботі з клієнтом; прогнозування 

подальшого використання дозвіллєвого потенціалу в туристичній галузі; 

ефективне управління анімаційною службою закладу; використання 

педагогічних методик з метою розвитку культурної, декоративно-прикладної, 

естетичної творчості людини, розкриття її рекреаційного потенціалу; 

ініціативність і творчість анімаційної команди; вміння працювати в колективі, з 

людьми різних вікових, освітніх, культурних, соціальних, статевих, 

професійних категорій; розуміння стратегії розвитку туристичного комплексу, а 

не лише дозвіллєвої служби організації. 
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Серед багатьох класифікацій відвідувачів туристичного комплексу 

розрізняють таку: за віком (діти, підлітки, молодь, дорослі, люди похилого та 

“золотого” віку), за статтю (чоловіки, жінки), за релігійними поглядами 

(атеїсти, православні, католики, мусульмани), за професійною приналежністю 

(військові, вчителі, художники, архітектори) та ін. Найпоширенішою 

вважається класифікація туристів за віком, хоча необхідно враховувати й інші 

критерії – національні особливості, інтелектуальні можливості, матеріальне 

забезпечення, термін відпочинку. 

Дозвіллєві програми класифікують за напрямами діяльності, зокрема 

виділяють такі: рекреаційно-оздоровчі (дискотеки, танцювальні вечори, 

розважальні програми та вечірні шоу, карнавали, рибальство, ігрові конкурси, 

спортивні змагання), спортивні (мандрівки, змагання, велоспорт, плавання, 

екскурсії, подорожі), культурно-мистецькі (спектаклі, виставки, концерти, 

вернісажі, фольклорні акції, художні програми, відвідування музеїв, виставок, 

галерей), просвітні (лекції, зайняття за інтересами, зустрічі, інтелектуальні ігри, 

вікторини, фестивалі). 

Курортний клуб – це дозвіллєвий клуб, члени якого можуть 

використовувати для свого відпочинку та розваг будь-які послуги, що 

надаються курортом. 

Універсальною моделлю музею в зарубіжних країнах вважається модель 

“відкритого музею”, тобто культурно-освітнього комплексу музейного типу, в 

якому власне музейні функції (збирання фондів, їх збереження, експонування 

колекцій) виконуються нарівні з освітніми, виховними та розважальними. 

Освітня та виховна функції втілюються в освітніх програмах, культурно-

мистецьких акціях, співпраці з навчальними закладами. Розважальна функція 

реалізується шляхом участі особистості у творчих майстернях, клубах, вечорах 

відпочинку, концертах. 

Інтеграційний процес музеїв у дозвіллєву сферу виявляється у створенні в 

музейних закладах функціональних приміщень для проведення дозвіллєвих 
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заходів; проникненні “індустрії дозвілля” в музеї; використанні в музейній 

діяльності дозвіллєвих форм роботи. 

Методи активізації участі населення в культурно-дозвіллєвому житті: 

організація днів культури, мистецьких фестивалів, “міських” свят; проведення 

виставок творів живопису, пам’яток історії, архітектури; створення 

“мистецтвотек”; систематичні трансляції мистецьких радіо- й телепередач; 

удосконалення маркетингової діяльності музеїв; активізація участі молоді в 

освітніх, культурно-мистецьких, дозвіллєвих проектах; реалізація просвітніх та 

культурних програм для дорослих; надання доступу до музейних цінностей 

інвалідам; створення системи пільг для волонтерів. 

Основними джерелами додаткових фінансових надходжень музеїв є 

продаж репродукцій, каталогів виставок, листівок, книг, відеоматеріалів; 

робота кав’ярень, ресторанів, барів; оренда приміщень музею для проведення 

комерційних виставок, ділових зустрічей, вечорів відпочинку; виконання 

музеями соціально-культурних замовлень від юридичних та фізичних осіб; 

збирання пожертв за допомогою засобів масової інформації (телемарафони, 

радіоконкурси та ін.). 

Пріоритетними в музейній діяльності є освітні програми для підлітків. Їх 

мета полягає в культурному розвитку дитини, поглибленні знань про історію 

своєї країни, її мистецтво, літературу, народну творчість на основі 

першоджерел, а не підручників. Тому музеї тісно співпрацюють з навчальними 

закладами, а підлітки регулярно відвідують музейні зали відповідно до тих тем, 

що вивчаються в школі. Спеціальні освітні програми розробляються для дітей 

та підлітків різного віку й різного рівня підготовки, вони реалізуються в таких 

формах роботи, як екскурсії, семінари, диспути, дослідження, спостереження, 

рольові ігри, театралізовані вистави, тренінги. 

Серед основних тенденцій музейної діяльності можна назвати інтеграцію 

музейних програм у сферу дозвілля; збереження та популяризацію способу 

життя місцевих культурних общин та їх самобутності на тлі глобалізації; 

збагачення духовного життя людини через зв’язок “мистецтво-історія-
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індивідуальний досвід”; розвиток віртуальних музеїв та мультимедійних 

проектів, що зміцнює контакти з глядацькою аудиторією і дозволяє 

відвідувачам знайомитися з колекціями музеїв різних країн; розширення 

музейної діяльності за межами музейного закладу, в регіони країни; розвиток 

музеїв як туристичних об’єктів. 

Важливою дозвіллєвою тенденцією кінця ХХ ст. є активна участь різних 

соціальних груп населення в аматорській діяльності, що пояснюється 

доступністю та багатоманітністю її форм. Хобі-групи виникають як форма 

вияву культуротворчих самодіяльних ініціатив особистості у сфері 

просвітництва, художньої, технічної, декоративно-прикладної творчості. У 

сучасному світі хобі є істотною складовою стратегії культурно-дозвіллєвого 

розвитку. 

У Франції людей, які займаються улюбленою творчістю, не пов’язаною з 

професійною діяльністю, називають “Amateur”, у Німеччині – “Liebhaber”, у 

Великобританії – “Hobbyist”. 

Головними ознаками хобі як виду дозвіллєвої діяльності є потреба 

людини в улюбленій справі, добровільна активна участь в хобі-діяльності, 

“невиснажливість” заняття, його творчий характер та активна участь 

особистості, задоволення від обраного заняття. 

Зарубіжні вчені вважають доцільним поділ значної кількості хобі на п’ять 

категорій: колекціонування, ремісництво, самодіяльність, спортивні змагання, 

різні види мистецтва. Метою колекціонування є засвоєння нової інформації, 

пошук конкретних предметних цінностей (художніх, краєзнавчих, історичних, 

літературних, наукових, фольклорних, етнографічних, природних). У 

ремісництві яскраво виявляється спрямованість на вироблення предметів 

побутового значення (конструювання та моделювання різноманітних технічних 

об’єктів, моделей, пристроїв, машин, побутових приладів, одягу, вишивання, 

плетіння, ткацтво та ін.). Аматорська самодіяльність розвивається в кількох 

напрямах: виховному, соціально-політичному, рекреаційному, виконавчому. 

Любителі спортивних змагань, ігор і турнірів надають перевагу плаванню, 
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хокею, бігу, грі в теніс, футболу, шахам, шашкам, бейсболу, кінним перегонам, 

фехтуванню. Мистецькі види хобі передбачають захоплення літературою, 

живописом, музикою, історією, філософією, політикою, мовою, живописом, 

графікою, скульптурою. 

Типовими ознаками хобі-діяльності є робота на добровільних засадах, її 

незалежність від громадянських обов’язків, економічних стимулів, підвищення 

професійного рівня, кар’єри та ін.; наявність позитивної, корисної мети спільної 

діяльності; організаційне оформлення дозвіллєвого об’єднання (відсутність 

спеціально призначеного керівника, навчального процесу, системи відбору 

членів); цільова спрямованість на результативність спільної діяльності; 

наявність лідера як стабілізувального та організаційного центру; можливість 

спільної діяльності представників різних вікових, професійних, соціальних 

угруповань. 

Література: [1; 45; 76; 83]. 

 

Лекційне заняття № 3 

Тема: «Дозвіллєва робота з різними категоріями населення за кордоном». 

Мета: з’ясувати специфіку дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю; 

схарактеризувати особливості дозвіллєвої роботи з дорослими; розглянути 

характерні риси дозвіллєвої діяльності з особами похилого віку; проаналізувати 

специфіку дозвіллєвого обслуговування інвалідів; розкрити особливості 

дозвіллєвої роботи з сім’ями. 

План 

1. Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю.  

2. Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими.  

3. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку.  

4. Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів.  

5. Дозвіллєва робота з сім’ями. 
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Теоретичні відомості 

Робота з підлітками й молоддю в зарубіжних країнах становить чітку 

систему взаємодії дитячих, підліткових і молодіжних організацій, громадських 

центрів, бізнесових кіл, культурно-мистецьких і релігійних інституцій. 

Серед багатьох зарубіжних дозвіллєвих закладів вирізняються своєю 

діяльністю клуби при навчальних закладах, як-от: “Батьківські клуби”, клуби 

“Преса в школі”, “Молодий лідер”, клуби профорієнтаційного спрямування, 

спортивні клуби. 

Соціопедагогічним пріоритетом у роботі з підлітками та молоддю має 

бути індивідуальний підхід, адресна спрямованість дозвіллєвих заходів, 

орієнтація на акцентуацію внутрішнього світу особистості. Такий підхід 

забезпечується створенням необхідного простору для неформального 

спілкування, взаємодії представників різновікових груп, підготовки культурно-

дозвіллєвих програм, що не лише відповідають новітнім технологіям, а й 

відрізняються творчою конструктивністю, належним естетичним рівнем та 

емоційним забарвленням, позитивно впливають на духовний світ особистості. 

В умовах дозвіллєвої діяльності зарубіжних країн використовуються різні 

форми виховання підлітків та молоді. Вони характеризуються постійністю та 

систематичністю у вихованні; диференційованим підходом до різних соціально-

демографічних угрупувань та осіб; залученням підлітків та молоді до активної 

суспільно корисної та особистісно-значущої діяльності (робота “Ротарі”-клубів, 

“Табірної пригоди”); стимулюванням та регулюванням самовиховання і 

саморозвитку молоді, вирішенням її соціально-культурних проблем, 

реалізацією соціальних та економічних ініціатив, розкриттям творчого 

потенціалу особистості (діяльність підліткової та молодіжної організацій 

“Ротаракту” й “Штеракту”); оптимальним поєднанням отриманих теоретичних 

знань з практичною діяльністю (робота клубів профорієнтаційного типу 

“Майбутні фермери Америки”, “Майбутні бізнесмени Америки”, “Молодий 

лідер” та ін.). 
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Зарубіжні дозвіллєві заклади оптимально поєднують різні напрями 

роботи з підлітками та молоддю: культурно-дозвіллєвий, рекреаційний, 

соціально-профілактичний, профорієнтаційний, спортивно-оздоровчий. 

Пріоритет у дозвіллєвій роботі з підлітками та молоддю надається 

програмам, спрямованим на організацію змістовного дозвілля підлітків та 

молоді, розвиток творчого та духовного потенціалу молоді в інтересах її 

становлення та самореалізації, профілактику та попередження правопорушень і 

негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, популяризацію 

здорового способу життя, підтримку талановитої молоді, сприяння професійній 

орієнтації та працевлаштуванню. 

Зміст соціально-культурної діяльності має бути адекватним рівню 

духовного розвитку особистості, її життєвому досвіду. Йдеться про 

безперервний розвиток духовних та інтелектуальних сил кожної людини, що 

здійснюється шляхом систематичного розвитку її активної соціально-

культурної діяльності. 

Важливим напрямом розвитку дозвіллєвої діяльності в зарубіжних 

країнах є робота з дорослим населенням: працівниками виробничої сфери, 

бізнесменами, представниками культурно-мистецьких і наукових кіл, 

військовими. Її особливості враховуються при організації роботи різноманітних 

соціокультурних установ та об’єднань, завдяки яким особистість має 

можливість гармонійно розвиватися, задовольняти свої духовні потреби, 

підвищувати культурний рівень. 

У сучасному світі головним освітнім напрямом та дієвим механізмом 

прогресивного розвитку суспільства з орієнтацією на систему 

загальнолюдських цінностей є освіта дорослих. При цьому культурно-освітня 

діяльність є головним чинником соціального захисту дорослої людини. Завдяки 

неперервній освіті, просвітництву, розвитку власної культури, доросла людина 

має свободу вибору трудової діяльності, може змінювати професію відповідно 

до своїх бажань, потреб та інтересів, оволодівати новими технологіями, бути 

внутрішньо мобільною, здатною урізноманітнювати своє життя. 
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Освітня діяльність дорослих, що реалізується ними на дозвіллі, є 

цілеспрямованою діяльністю, здійснюється для засвоєння дорослою людиною 

знань, умінь і навичок, а також для їх практичного використання. Дозвіллєві 

форми освітньої діяльності полягають в систематизації та інтеграції знань, які 

здобуває людина шляхом самостійної роботи. 

Актуалізація культуротворчої складової освіти дорослих яскраво виявляє 

себе в успішній діяльності поліфункціональних дозвіллєвих структур, здатних 

швидко реагувати на зміни в освітніх потребах дорослого населення, 

створювати умови для різнобічного загальнокультурного розвитку спеціаліста. 

Дозвіллєві заклади, що створюються при підприємствах, корпораціях, 

компаніях, фірмах використовуються для забезпечення інтересів як органів 

управління організаціями (формування певних стереотипів поведінки, 

створення системи ціннісних і соціально-культурних переваг, “культури” своєї 

фірми для використання творчого потенціалу особистості, акцентування на 

моральних стимулах до праці), так і окремої людини (поліпшення фізичного й 

морального стану індивіда, ефективний відпочинок у сімейному колі, 

налагодження взаєморозуміння між людьми). 

Форми й методи роботи дозвіллєвих закладів із дорослими мають на меті 

розвиток соціально-культурної активності людини, ініціативи, творчості у 

сфері культури й дозвілля. Основними видами дозвіллєвої діяльності з 

дорослими вважаються освітня, культурно-творча, рекреаційна, фізкультурно-

оздоровча. 

На організацію дозвіллєвого обслуговування населення в зарубіжних 

країнах вплинули такі чинники: 

 помітне зростання цієї вікової категорії населення у суспільстві; 

 ціннісне ставлення суспільства до людей похилого віку; 

 зміни на ринку праці; 

 сформована культура та традиції дозвілля у цієї категорії населення; 

 суттєве збагачення видів дозвіллєвої діяльності для людини “золотої” 

пори; 
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 збільшення вільного часу; 

 зміни у споживанні дозвіллєвих послуг; 

 збільшення можливостей людини похилого віку оволодівати новими 

галузями знань і професійними навичками; 

 соціальна активність осіб похилого віку. 

Працівники дозвіллєвої сфери в роботі з особами похилого віку 

керуються у своїх діях такими міжнародними документами: “Загальною 

декларацією прав людини”, “Міжнародним пактом про економічні, соціальні та 

культурні права”, “Конвенцією про захист прав людини та основних свобод”, 

“Декларацією прав старої людини”, Резолюціями ООН “Зробити повноцінним 

життя осіб похилого віку” та “Глобальні завдання з проблем старіння на період 

до 2001 року”; документами регіонального значення: Африканською Хартією 

прав Людини і Народів, Міжамериканською Конвенцією Прав Людини, 

Європейською Конвенцією Прав Людини, Європейською Соціальною Хартією. 

Між соціальною, культурною, творчою активністю особистості та розвитком 

психічних захворювань є прямий зв’язок: ризик психічних хвороб у осіб, які 

захоплюються різноманітними видами дозвіллєвої діяльності зменшується 

вдвічі порівняно з тими, хто уникає дозвіллєвої творчості. 

Фахівці дозвіллєвої сфери в зарубіжних країнах використовують такі 

види впливу естетичного спрямування на осіб похилого віку, як 

мистецтвотерапія, бібліотерапія, терапія спогадів. 

Міжнародного визнання набула діяльність клубів-будинків, функції яких 

полягають в удосконаленні форм і методів дозвіллєвої діяльності й 

обслуговування людей похилого віку; розвиткові народної творчості, ініціатив 

особистості та її самодіяльності на основі активної участі в роботі закладу; 

створенні умов для виступів майстрів, художніх колективів, окремих 

виконавців, а також представників різних галузей науки, культури, освіти; 

задоволенні інтелектуальних і творчих потреб та інтересів особистості. 
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Максимальна реалізація потенціалу людини похилого віку з віковою 

інвалідністю можлива шляхом підвищення рівня незалежності, продуктивності, 

інтегрування особистості з навколишнім світом. 

Найпоширенішми недоліками у дозвіллєвому обслуговуванні осіб 

похилого віку є недостатня підготовка особистості до старості, неповне 

використання потенціалу людини похилого віку, порушення принципу 

диференційованого підходу, невідповідність архітектурних форм клубу його 

функціям, кадрова проблема. 

Дозвіллєва робота з особами похилого віку будується з урахуванням 

систематичного вивчення інтересів і потреб людини похилого віку, організації 

дозвіллєвих послуг відповідно до їх запитів, безпосередньої роботи з 

ініціативними групами та представниками громади, яку обслуговує дозвіллєва 

установа, координації та співпраці дозвіллєвої діяльності соціально-

культурного закладу з іншими суб’єктами суспільного життя, налагодження 

зв’язків із засобами масової інформації. 

Головними аспектами успішної реалізації дозвіллєвих заходів є такі: види 

дозвіллєвої діяльності, що орієнтуються на творчу активність особистості; 

спортивна і фізкультурно-оздоровча діяльність; створення “хобі-груп” на 

основі єдності художніх, естетичних, релігійних, літературних та інших 

інтересів; задоволення потреб у людському спілкуванні. 

Основними принципами дозвіллєвої діяльності з особами похилого віку є 

дотримання прав та свобод людини, забезпечення рівних можливостей в 

отриманні дозвіллєвих послуг, доступність дозвіллєвих закладів для осіб 

похилого віку та врахування потреб цієї категорії населення, регулярність і 

систематичність організації дозвіллєвої діяльності, диференційований підхід у 

дозвіллєвому обслуговуванні. 

Сутність дозвіллєвої роботи з особами похилого віку полягає у розкритті 

потенційних резервних здібностей осіб похилого віку; збереженні та 

накопиченні практичного досвіду, набутого літніми людьми; функціонуванні 

дозвіллєвих установ, що сприяють задоволенню потреб людини похилого віку 
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як особливої соціальної групи населення, створюють умови для подальшого 

розвитку та підтримки особистісних можливостей; розвитку нетрадиційних 

форм зайнятості; можливості підвищення якості освіти та професійного 

удосконалення відповідно до концепції неперервної освіти; створенні 

інфраструктури дозвілля з метою надання соціально-культурних та дозвіллєвих 

послуг з урахуванням потреб та можливостей осіб похилого віку. 

Інвалідність – це будь-яке обмеження або відсутність (у результаті 

дефекту) здатності здійснювати ту або іншу дію, таким чином і в таких межах, 

що вважаються нормальними для людини. Віковою інвалідністю вважається 

психічна або фізична неповноцінність, що спричиняє істотні функціональні 

обмеження не менш, як у трьох основних сферах людської діяльності 

(неспроможність рухатися, піклуватися про себе, навчатися, бути незалежними 

від інших, контролювати власні вчинки, поведінку, емоції). 

Зростання інвалідності у світі викликане багатьма чинниками, зокрема 

війнами та їх наслідками, нужденністю та проживанням в антисанітарних 

умовах, неписьменністю населення, відсутністю знань про інвалідність і шляхи 

її попередження й лікування, низьким рівнем медичного обслуговування, 

фізичними та соціальними перешкодами, слабкістю соціальної, освітньої, 

культурної інфраструктури, стихійним лихом, забрудненням природного 

середовища, стресами та іншими психологічними проблемами, неправильним 

застосуванням лікувальних препаратів, розповсюдженням наркотиків і 

стимуляторів. 

Основними міжнародними документами, що регулюють роботу з 

інвалідами, є “Загальна декларація прав людини”, “Декларація про права 

інвалідів”, “Керівництво по забезпеченню рівних можливостей для інвалідів” 

(десятиліття інвалідів ООН, 1983-1992 роки), “Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів”, “Декларація про права 

розумово відсталих осіб” . 

Термін “забезпечення рівних можливостей” означає процес, завдяки 

якому різні системи суспільства та навколишнього середовища 
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(обслуговування, засоби масової інформації, праця, освіта, культура тощо) є 

доступними для усіх, насамперед, – для інвалідів. 

Пріоритетними принципами забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів, у тому числі й у дозвіллєвій сфері, визначено такі: подальше життя 

інвалідів у своїх громадах і ведення, за умови необхідної підтримки, звичного 

способу життя; отримання необхідної допомоги в різних системах 

життєдіяльності (освіті, культурі, охороні здоров’я, соціальних службах та ін.); 

активна участь інвалідів в загальному соціальному та економічному розвитку 

суспільства, врахування потреб інвалідів в національних планах розвитку. 

Сучасна концепція інвалідності заснована на визнанні прав людини з 

фізичними та розумовими відхиленнями у різних сферах людської 

життєдіяльності й передбачає не лише профілактику інвалідності, а й 

реабілітацію здоров’я, створення безбар’єрного архітектурного середовища, 

забезпечення нормальних умов життя, соціального захисту та розвитку 

особистості. 

Дозвіллєві проекти для інвалідів ґрунтуються на таких засадах: інвалід 

має творчі задатки й обдарування, кожна особистість, у тому числі й з 

відхиленнями у фізичному й духовному розвитку, має право насолоджуватися 

мистецтвом, займатися мистецькою діяльністю; реабілітаційні та навчальні 

програми для інвалідів повинні сприяти формуванню відчуття повноцінності 

життя, стимулювати бажання спілкуватися, сприймати і творити красу. 

Реабілітація – це процес, метою якого є допомога інвалідам у досягненні 

оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівня 

діяльності, його підтримка для сприяння якісній зміні життя інваліда та 

розширенню меж його діяльності. 

Основними завданнями дозвіллєвої роботи з інвалідами є такі: 

стимулювання їх до соціально-культурної творчості; розробка та реалізація 

соціальних, рекреаційних, дозвіллєвих, культурних програм; формування 

відповідних соціально-культурних інститутів для дозвіллєвого обслуговування 

інвалідів; підготовка спеціалістів дозвіллєвої сфери для роботи з інвалідами. 
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Клуб-будинок орієнтується на соціально-культурну роботу з інвалідами в 

громаді, що дозволяє відновити відчуття власної значущості й успішно 

інтегрувати в суспільне життя осіб, які втратили надію на розуміння власних 

потреб та потреб їх родин з боку соціального оточення; підвищувати рівень їх 

дозвіллєвої активності; уникати суспільного упередження, ізоляції та зайвої 

госпіталізації. 

Дозвіллєві установи за час своєї діяльності зарекомендували себе як 

ефективні заклади не лише реабілітації, адаптації, інтеграції та соціалізації 

інвалідів, а й попередження інвалідності. Дозвіллєві установи створюють умови 

для саморозвитку та самореалізації інвалідів, яких вони були позбавлені у 

медичних закладах, центрах реабілітації, соціальних службах. 

Важливим напрямом діяльності професійних спеціалістів дозвіллєвої 

сфери є робота з сім’єю та дітьми. Сімейне дозвілля розвиває психолого-

педагогічну культуру батьків, культуру спілкування, навчає дорослих 

організовувати дитяче дозвілля, а при потребі – коригувати його, відроджує 

традиції спільного проведення часу, урізноманітнює сімейний відпочинок. 

Сімейне дозвілля сприяє гармонійному розвитку кожного члена сім’ї, 

підтримує позитивний психологічний клімат, зміцнює подружні стосунки, 

налагоджує взаєморозуміння між батьками та дітьми. Повноцінне дозвілля 

дозволяє кожному члену сім’ї бути цікавою особистістю для своїх близьких, 

розвивати духовну єдність з ними. 

Головним принципом сімейного дозвілля є спільна участь у ньому батьків 

та дітей. Його диференціюють за такими категоріями: спільні заходи для дітей 

та батьків, заходи для дітей, заходи для дорослих. При цьому враховуються тип 

сім’ї, її вікові ознаки, наявні соціально-педагогічні проблеми, соціально-

культурний рівень. 

Сімейне дозвілля виконує ряд специфічних функцій, зокрема, 

комунікативну, ціннісно-орієнтаційну, виховну, рекреаційну. Особливої уваги 

вимагають сім’ї, в яких є діти-інваліди. Сучасна концепція дитячої інвалідності 

заснована на визнанні прав дитини з фізичними та розумовими відхиленнями в 
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різних сферах людської життєдіяльності й передбачає не лише профілактику 

інвалідності, а й реабілітацію здоров’я дитини, створення безбар’єрного 

архітектурного середовища, забезпечення нормальних умов життя, соціального 

захисту та розвитку особистості. 

Дозвіллєва сфера позитивно впливає на особистість дитини, дозволяє 

відчути себе повноцінною людиною, сприяє успішній соціалізації. Участь 

дитини-інваліда в різноманітних гуртках, спортивних клубах, арт-проектах, 

мистецьких конкурсах є основою самоствердження для багатьох дітей-

інвалідів. 

Пріоритетними напрямами дозвіллєвих закладів у роботі з сім’ями є такі: 

допомога молодим сім’ям, консультації фахівців, культурно-просвітня, 

комунікативна, рекреаційна діяльність. 

Використання дозвіллєвої сфери як чинника реабілітації дітей-інвалідів 

залежить від державної політики, духовних ідеалів суспільства, впливу 

етнокультурних умов і соціального оточення на психофізичний та творчий 

розвиток дітей-інвалідів. 

Головною метою сімейних центрів дозвілля є створення сприятливих 

умов для активізації процесів соціальної корекції, взаємовихования, 

самовиховання, забезпечення максимального розвитку здібностей, позитивних 

рис характеру і звичок. 

Література: [33; 37; 53; 63; 65; 67; 70; 74]. 

 

Лекційне заняття № 4 

 Тема: «Підготовка кадрів дозвіллєвої сфери у зарубіжних країнах». 

Мета: з’ясувати особливості професійної майстерності спеціаліста 

дозвіллєвої сфери; схарактеризувати систему підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців дозвіллєвої сфери за кордоном. 

План 

1. Професійна майстерність спеціаліста дозвіллєвої сфери.  

http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
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2. Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців дозвіллєвої 

сфери за кордоном. 

Теоретичні відомості 

Не зайвим у розробці ефективної моделі сучасного спеціаліста 

дозвіллєвої сфери буде вивчення та аналіз процесів підготовки кадрів у країнах 

зарубіжжя. Зарубіжні вчені дотримуються таких критеріїв оцінки професії: 

наявність теоретичних та наукових основ професії; система знань і навичок, що 

формує комплексні професійні завдання; наявність системи вищої освіти в 

конкретній професійній галузі; можливості для розвитку професійної кар’єри; 

організація професійних асоціацій; наявність системи ліцензування 

(акредитації); наявність кодексу професійної етики; спеціальна професіональна 

культура; соціальна повага до професії. 

Поняття “спеціаліст дозвіллєвої сфери” має неоднозначний зміст, бо 

дозвіллєва робота в зарубіжних країнах ґрунтується на різному філософському, 

релігійному, культурному тлі. Разом з тим, дозвіллєва робота поступово 

отримує статус академічної дисципліни в університетах зарубіжних країн, а 

метафора “спеціаліст дозвіллєвої сфери” була вибрана представниками цієї 

професійної групи як спільна характеристика для різних назв професій і 

спеціалізацій. 

У більшості зарубіжних країн дозвіллєве обслуговування розглядається 

як невід’ємна складова усього спектру соціальних та культурних послуг. 

Професія спеціаліста дозвіллєвої сфери у Франції, франкомовних частинах 

Бельгії та Швейцарії, Італії, Іспанії, Туреччині здобула назву “аніматора”; у 

Великобританії – “соціального працівника”, “спеціаліста по роботі з молоддю у 

громаді”; у Канаді – “соціального працівника”, у Норвегії – “соціонома”, 

“соціального педагога”, “соціального працівника”; у Фінляндії – “секретаря з 

питань культури”; у Німеччині – “соціального працівника з людьми похилого 

віку”, “педагога вільного часу”, “організатора молодіжного та дитячого 

дозвілля”; у США – “рекреатора”, “рекреатора-терапевта”. 
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Спеціаліст дозвіллєвої сфери повинен засвоїти теоретичні й 

методологічні основи дозвіллєвої діяльності, історію її становлення та 

формування; уміти здійснювати психолого-педагогічну діагностику та 

дозвіллєве прогнозування; мати навички проведення соціологічних досліджень; 

вміти організовувати та проводити дозвіллєві заходи для різних соціально-

демографічних угруповань населення; мати достатні медичні та психологічні 

знання для проведення дозвіллєвої роботи з соціально незахищеними верствами 

населення; захищати права та свободи людини в межах своїх функціональних 

обов’язків; мати високу загальну культуру, уважність, морально-вольові якості, 

комунікабельність. 

Спільним у підготовці зарубіжними країнами спеціалістів дозвіллєвої 

сфери є те, що складні функції реалізації рекреаційного, дозвіллєвого, 

культуротворчого потенціалу реалізуються лише фахівцями, які мають 

університетський рівень освіти, а також отримали додаткові знання в галузі 

соціальної роботи, соціальної педагогіки, інших суміжних дисциплін. 

Складність підготовки спеціаліста для дозвіллєвої сфери полягає в тому, 

що характер його діяльності вимагає знань широкого кола питань: від основ 

соціальної та культурної політики держави, загальної організації системи 

соціального забезпечення, специфіки функціонування культурно-дозвіллєвої 

інфраструктури, демографічних особливостей до конкретних методів роботи з 

різними верствами населення. Фахівець дозвіллєвої сфери повинен володіти 

багатьма професійними навичками, які дозволяли б вирішувати проблеми у 

сфері соціології культури, педагогіки, психології, соціальної роботи. 

Практична діяльність педагога-наставника – складний процес, що полягає 

у постійному пошукові неординарних творчих рішень виховних завдань. 

Педагог-наставник здійснює навчання професії, контроль над професійною 

підготовкою спеціаліста, визначає пріоритетні завдання у практичній діяльності 

студента, контролює ведення творчих щоденників і звітів. 

Характерними ознаками дистанційного навчання є такі: створення 

“відкритого освітнього простору”; можливість вибору шляхів для підвищення 
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освітнього рівня особистості та поглиблення кваліфікації; доступність 

навчального процесу; визнання попереднього досвіду навчання, тобто 

врахування набутого людиною досвіду у процесі навчання; підтримка студента 

(консультації з викладачами та студентами, зустрічі з практиками, робота в 

бібліотеках); адміністративний контроль за ефективністю навчання. 

Модель спеціаліста дозвіллєвої сфери відрізняється від інших суміжних 

спеціалізацій своїм творчим характером. Тому важливою складовою в його 

підготовці є здатність використовувати набуті знання у практичних ситуаціях, 

синтезувати їх, творчо підходити до вирішення поставлених завдань. Його 

діяльність характеризується багатоаспектністю, міждисциплінарністю та 

гуманістичною спрямованістю.  

Ураховуючи те, що працівник дозвіллєвої сфери підтримує зв’язки з 

різноманітними соціальними інститутами, доцільно виділити чинники, що 

визначають специфіку його професії: 

 особливості дозвіллєвої сфери у системі людської життєдіяльності; 

 особливості клієнтів, яким надаються дозвіллєві послуги; 

 особливості діяльності працівника дозвіллєвої сфери, його особистісного 

та професійного потенціалу. 

Література: [35; 38; 40; 47; 66; 56; ]. 

 

Лекційне заняття № 5 

Тема: «Організація соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах». 

Мета: схарактеризувати соціальну роботу як суспільний феномен; 

розглянути особливості соціальної роботи в англомовних країнах (США, 

Канада, Великобританія); з’ясувати особливості соціально-педагогічної роботи 

у країнах Європи (Німеччина, Франція, Швеція та ін.); проаналізувати 

соціальну діяльність у країнах Сходу (Японія, КНР, Ізраїль).   

План 

1. Соціальна робота як суспільний феномен.  
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2. Особливості соціальної роботи а англомовних країнах (США, Канада, 

Великобританія).  

3. Особливості соціально-педагогічної роботи у країнах Європи (Німеччина, 

Франція, Швеція та ін.).  

4. Соціальна діяльність у країнах Сходу (Японія, КНР, Ізраїль). 

Теоретичні відомості 

В античні часи існувало два типи соціальної допомоги бідним і слабким. 

З одного боку, допомога базувалася на релігійних і моральних приписах, які 

робили її обов’язковою. З іншого, історики знаходять у них елементи 

соціального законодавства й соціальної політики тією мірою, якою релігійні 

обов’язки передбачали послідовні прогресивні зобов’язання допомоги 

знедоленим (десятина, податок, гостинність). 

У Давньому Єгипті (2700-2200 р. до н. е.) турбота про членів суспільства 

виявлялася перш за все в інтересах збереження трудових ресурсів. Це була 

прерогатива держави, зацікавленої в підтримці життєвого рівня людей, 

зайнятих на суспільних роботах, – будівництві каналів, пірамід, гробниць і 

храмів. Для реалізації цих завдань держава Давнього Єгипту застосовувала 

методи централізованого планування виробництва і розподілу продуктів 

харчування серед різних регіонів, а також певну міграційну політику. 

Подібну ситуацію прослідковують і в Давньому Китаї, де уряд ще в І ст. 

до н. е. розробив основи своєї соціальної політики. В умовах надзвичайних 

ситуацій вона включала в себе три основні елементи: безплатний розподіл 

зерна; використання всіх незайнятих площ для засіву безплатним зерном; 

переселення тих, хто голодує, у регіони країни з більшим добробутом. 

У давніх Афінах склалася своєрідна система соціальної допомоги, коли 

частину доброчинних функцій брала на себе держава: покриття витрат на 

організацію всенародних свят; надання соціальних допомог; відрядження 

громадян у подорожі (з метою навчитись корисного в заморських країнах). 

Важливе місце в розвитку соціальної допомоги історики відводять 

іудейському суспільству. Воно створило цілу систему підтримки, засновану на 



34 

 
 

альтруїзмі, любові до ближнього. Послідовники іудаїзму створювали спеціальні 

благодійні каси. Джерелами їх поповнення слугували податки на членів общин, 

пожертви, спадщини, заповіти на благодійність, штрафи, орендна плата за 

користування майном общини. Зібрані кошти йшли на підтримку бідних, які 

стояли на обліку в таких касах, а також на викуп полонених, створення 

спеціальних їдалень для бідних. 

Допомога та взаємодопомога в давніх слов’ян мала такі основні форми: 

культові; общинно-родові; господарські. У слов’ян, окрім мирних видів занять, 

географічних і природно-кліматичних умов проживання, значний вплив на 

формування соціальної допомоги мало триваліше існування родового устрою 

суспільних відносин. 

У літературі виникнення соціальної роботи як професії зазвичай фіксують 

кінцем ХІХ – початком ХХ ст. Саме в цей період в низці індустріально 

розвинених країн з’являються групи спеціалістів, які починають професійно 

займатися соціальною роботою, створюють навчальні заклади, готують 

соціальних працівників. Великобританія та США були тими країнами, в яких 

соціальна робота найраніше оформилася у вигляді особливого виду діяльності, і 

де вона потім була поставлена на професійну основу. 

У 80-х роках ХІХ ст. у США виникли дві професійні організації, які 

поклали початок двом напрямкам в соціальній роботі. Одна з них благодійна, 

створена за типом Лондонської спілки організованої доброчинності, з’явилася у 

Буффало в 1887 р. Друга – Гільдія сусідів (поселенців) була заснована в 1886 р. 

в Нью-Йорку. 

Розвиток теорії соціальної роботи в повоєнні роки в США здійснювався в 

контексті подальшої полеміки між представниками діагностичної та 

функціональної шкіл. У світі нараховується декілька десятків сотень вищих 

шкіл соціальної роботи та спеціалізованих факультетів університетів, які 

займаються підготовкою професійних соціальних працівників. Практичну 

соціальну роботу поділяють на роботу загального профілю та спеціалізовану. 
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Супервізорство є одним із атрибутів професіоналізму в зарубіжній соціальній 

роботі. У перекладі це слово означає «нагляд». Критеріями компетентності 

соціального працівника в США більшість фахівців вважає його вміння 

оцінювати ситуацію, розробляти план вивчення соціальної проблеми, розвивати 

здібності людини у вирішенні проблем, подоланні стресів, пов’язувати людей із 

соціальними системами, кваліфіковано захищати тих, хто зазнає будь-якої 

дискримінації, сприяти ефективній і гуманній дії систем, що забезпечують  

людей послугами, ресурсами, можливостями, удосконалювати ці системи, 

оцінювати ефективність виконаної роботи. 

Починаючи з 70-х років, у міжнародній практиці соціальної роботи міцно 

закріпився такий напрям діяльності, як захист прав дитини. Виникненню цього 

напряму соціальної роботи передували такі факти, як безпритульність дітей при 

живих батьках, жорстоке поводження з дітьми, які знаходяться в стаціонарних 

дитячих установах і приймальних сім’ях, невиправдане скорочення освітніх і 

виховних програм в інтернатах для дітей-сиріт.  

Важливою стороною соціальної політики США є застосування сучасних 

соціальних технологій і методів роботи з біженцями. 

Серед основних пріоритетів навчання соціальних працівників можна 

визначити поєднання особистісного та діяльнісного підходів до навчання, 

розширену польову практику в соціальних агентствах, які є специфічними 

установами, що надають соціальну допомогу, або приватних добродійних 

організаціях, які досить поширені в США. 

Практика соціальної роботи в Канаді, як і в США та розвинених 

європейських країнах, виникла та почала розвиватись у 80-90-х рр. ХІХ ст. У 

Канаді існує комплекс соціальних служб, що фінансуються й керуються 

державою, та програм, які складають систему соціального забезпечення: social 

security system, social safety net, welfare state. Коріння цієї системи сягають 

індустріального розвитку країни середини XIX ст. Але справжня «держава 

добробуту» була створена в Канаді лише після соціальних потрясінь, 



36 

 
 

викликаних двома світовими війнами і депресією 1930-х рр. У період з кінця 

20-х до 60-х рр. XX ст. були введені в дію державні програми служби допомоги 

громадянам і їх сім'ям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях: у разі 

хвороби, каліцтва, інвалідності, старості, бідності та безробіття. 

У 60-х і 70-х рр. вони продовжували розвиватися в окремих областях, але 

потім в 80-х і 90-х настав період скорочення державних витрат. У зв'язку із 

зростанням державного боргу і бюджетного дефіциту система соціального 

забезпечення була реорганізована.  

У Канаді широко практикується надання допомоги дітям, які потребують 

захисту. Вони перебувають під захистом держави. «Знаходитися під захистом» 

включає такий юридичний статус дитини, коли батьки позбавляються прав 

опіки або їх права обмежуються на певний час. Турботу про дитину бере на 

себе держава. При цьому соціальний працівник керується принципом: рівень 

втручання ґрунтується на інтересах дитини й мінімальному втручанні в її 

життя. Канада – одна з перших країн, яка включила до Конституції положення 

про рівність інвалідів. Практика соціальної роботи Канади розвивається у двох 

основних напрямках: клінічна соціальна робота та розвиток соціальної 

політики. 

Професійна підготовка спеціалістів у галузі соціальної роботи 

розпочалася у Великій Британії у 1845 р. Державне законодавство 

Великобританії сьогодні акцентує увагу на інтеграції служб сфери охорони 

здоров’я та соціальних служб, тому соціальні працівники часто працюють у 

мультидисциплінарних командах. Їх функціональні обов’язки, як правило, 

включають здійснення оцінювання стану клієнта та написання у визначені 

терміни звіт про проведену діагностику (часто спільно з медичним 

персоналом); проведення інтерв’ю з користувачами послуг та їх сім’ями щодо 

аналізу проблемної ситуації; надання інформації та консультативної підтримки 

користувачам соціальних послуг та їх сім’ям; організацію та забезпечення 

клієнтів пакетами підтримки; надання рекомендацій, а іноді й прийняття рішень 

стосовно найкращих пропозицій щодо надання конкретної послуги 



37 

 
 

користувачам; спрямування клієнта до інших установ; участь у 

міждисциплінарних групах і нарадах, наприклад, з питань захисту дітей, 

психічного здоров’я; ведення документації та підготовка доповідей для 

подальших юридичних дій; надання свідчень у суді; подальша професійна 

перепідготовка, участь у супервізії тощо. 

Професія соціального працівника в Німеччині виникла на початку XX ст. 

як сугубо жіноча. Перші законодавчі акти про підготовку соціальних 

працівників з’явилися у 1918 р. Сьогодні соціальна і соціально-педагогічна 

робота у Німеччині здійснюється на трьох рівнях: державному, регіональному 

та місцевому. На державному рівні їх реалізацією займається Міністерство 

соціального забезпечення, основними напрямами діяльності якого є такі: 

 керівництво практичним та функціональним розвитком соціального 

обслуговування населення;  

 визначення пріоритетних ліній у сфері соціального забезпечення; 

 запровадження соціальних інновацій;  

 підготовка необхідних законопроектів і постанов;  

 організація курсів підвищення кваліфікації фахівців соціальної та 

соціально-педагогічної діяльності. 

Головними принципами, на яких базується соціальна політика у Франції, 

є свобода, рівність у правах і солідарність. Франція посідає друге місце в 

Європі щодо обсягів витрат державного бюджету на соціальні потреби 

населення. Загальний обсяг витрат складає 30 % бюджету або 450 млрд. EUR на 

рік. Особливістю французької системи соціального забезпечення є її проміжне 

положення між двома концептуальними моделями, виробленими західним 

суспільством. Перша – припускає державний перерозподіл прибутків від 

багатих до бідних прошарків населення за допомогою стягування податків і 

проведення цільових державних соціальних програм. Таким чином, державна 

соціальна політика охоплює все суспільство і має за мету боротьбу з бідністю. 

Друга модель – передбачає фінансування соціальних програм особливими 

відрахуваннями тих прошарків населення, що працюють, і поширюється 
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винятково на них. Її мета – розв’язання матеріальних, соціальних проблем 

населення. 

Система соціального обслуговування почала складатися у Швеції з кінця 

ХІХ ст. Основний обов’язок з питань соціального обслуговування громадян 

покладений на муніципалітет, на території якого постійно проживає 

громадянин. У кожному муніципалітеті за соціальне обслуговування відповідає 

комітет соціальної допомоги. Він, зокрема, може організувати районні 

комітети. Робота зазначених муніципальних і районних комітетів здійснюється 

в таких трьох основних напрямках: 

 поліпшення соціальної сфери шляхом планування комунального 

обслуговування, роботи з сусідами, дослідницьких проектів; 

 поліпшення соціальних умов конкретних груп населення (діти, старі, 

самотні, інваліди і т. ін.); 

 індивідуальна робота з окремими особами й родинами з конкретних 

проблемам (економічна допомога, турбота про дітей і підлітків, робота з 

алкоголіками й наркоманами, допомога в налагодженні нормальних 

сімейних відносин і т. ін.). 

Основи ізраїльської системи соціального забезпечення були закладені в 

1953 р. ухваленням першого закону про національне страхування. Нині система 

включає економічне й соціальне забезпечення практично кожного жителя 

Ізраїлю впродовж усіх етапів його життя. Система соціального забезпечення в 

Ізраїлі схожа з системами в інших промислово розвинених країнах, що 

дотримуються політики, так званого, загального добробуту, і побудована за 

трьома основними типами програм: соцстрахування, бюджетні урядові 

асигнування та соціальна допомога. 

Соціальне страхування складається з двох видів програм: перша включає 

програми національного страхування, що здійснюються державою відповідно 

до законів про національне страхування через посередництво спеціально 

створеного з цією метою в 1953 р. Відомства національного страхування, яке 
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надає соціальний захист жителям країни. Його основною функцією є 

забезпечення прожиткового мінімуму для жителів Ізраїлю, які не в змозі 

заробити його своїми силами. 

Література: [30; 37; 51; 52; 56; 59; 66; 74; 79-84].  

 

Лекційне заняття № 6 

Тема: «Управління дозвіллєвою сферою за кордоном». 

Мета: з’ясувати роль дозвілля в контексті культурної політики; 

схарактеризувати державний сектор управління дозвіллєвою сферою; 

проаналізувати дозвіллєві об’єднання добровільного сектора; з’ясувати 

особливості розвитку індустрії дозвілля. 

План 

1. Дозвілля в контексті культурної політики.  

2. Державний сектор управління дозвіллєвою сферою.  

3. Дозвіллєві об’єднання добровільного сектора.  

4. Особливості розвитку індустрії дозвілля. 

Теоретичні відомості 

Дозвілля в зарубіжних країнах розглядається як складова культурної 

сфери, а головні питання дозвіллєвої сфери розробляються в контексті 

культурної політики конкретної держави. Водночас окремі аспекти дозвіллєвої 

сфери (освітній потенціал, педагогічні принципи дозвілля, соціологія дозвілля, 

інші) є об’єктом різних сфер життєдіяльності держави. 

Кожна держава визначає власну культурну політику відповідно до 

цінностей, завдань і культурних переваг конкретної держави. Принципи 

державної політики у сфері дозвілля переростають в інституційні механізми 

взаємодії між суспільством та урядом і реалізуються в конкретних культурних, 

соціальних та дозвіллєвих ініціативах. 

Спільними принципами та позиціями, прийнятими та схваленими 

міжнародною спільнотою у сфері культури є такі: створення можливостей для 

участі людини в культурному житті суспільства, культурний розвиток, завдяки 
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якому культурна політика стає складовою загальної державної політики; 

збереження та популяризація культурної самобутності; розвиток міжнародних 

культурних зв’язків. 

Невід’ємною складовою державної культурної політики є оцінювання її 

ефективності, сутність якої полягає в неприйнятті програм, не здатних досягти 

поставленої мети, ресурсовитратних, в успішному процесі реалізації 

культурних проектів, прийнятті правильних рішень з питань культурного 

розвитку держави, в удосконаленні управління закладами культури та дозвілля. 

Незмінною умовою успішної культурної політики вважається тісний 

зв’язок між рішеннями, що впливають на культурне життя та потребами й 

запитами міського населення. 

Дозвіллєва сфера зарубіжжя забезпечує дозвіллєве обслуговування 

населення і складається з природних, матеріальних, технічних, фінансових, 

організаційних, управлінських, освітніх компонентів. Основними структурно-

функціональними складовими дозвіллєвої сфери є державний, добровільний і 

комерційний сектори. Кожен з них має свою специфіку, характер діяльності, 

мережу дозвіллєвих організацій. 

Кожна країна розробляє свою концепцію дозвіллєвої політики з 

урахуванням власного історичного досвіду, сучасної соціальної, економічної, 

політичної ситуації, функціонування культурної інфраструктури, розвитку 

податкового законодавства, інформаційного простору та соціальної системи. 

Однак можна виділити ряд загальних ознак, що характеризують різні моделі 

державної політики у сфері дозвілля. До них належать такі: надання 

можливостей для участі людини в культурно-дозвіллєвому житті суспільства, 

культурний розвиток, збереження та популяризація культурної самобутності, 

розвиток міжнародних культурних зв’язків. 

Дозвіллєві агентства державних органів влади будь-якого рівня 

спрямовують свою діяльність на обслуговування населення у сфері дозвілля, 

використовуючи при цьому різноманітні форми та засоби роботи. Вони мають 

потужний матеріально-технічний, природний і кадровий потенціал, володіють 
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рекреаційними і туристичними об’єктами, дозвіллєвими центрами, 

розробляють та здійснюють відповідні проекти й програми. Провідна роль в 

управлінні дозвіллєвою сферою належить місцевим органам, що забезпечують 

умови ефективного функціонування всього державного сектора дозвіллєвої 

сфери. 

Регіональний дозвіллєвий розвиток сприяє формуванню та активній 

позиції місцевої культурної еліти, відродженню самобутніх форм народної 

культури, втіленню загальнолюдських та наднаціональних цінностей в культурі 

регіону, активізації процесів гуманізації в культурно-освітній сфері шляхом 

неперервної та багаторівневої освіти. 

Політика децентралізації сприяє встановленню рівноваги між великими 

містами та провінцією. Універсальної децентралізованої системи управління 

дозвіллєвою сферою як такої не існує. Та якої б культурної політики не 

дотримувалася конкретна держава, вона повинна забезпечити свободу 

творчості, без цього неможливий розвиток культури взагалі; створити умови 

для участі в культурному та дозвіллєвому житті кожної соціально-

демографічної групи населення; забезпечити узгодженість дій усіх суб’єктів 

культурної діяльності; налагодити механізми вияву суспільних потреб у сфері 

дозвілля. 

Добровільні об’єднання у своєму становленні тісно пов’язані з розвитком 

суспільства, його соціальною структурою та диференціацією. Будь-які 

неформальні угруповання діють на основі спільних інтересів і бажань їх членів. 

Добровільні дозвіллєві об’єднання, організації, асоціації, є основною 

складовою дозвіллєвої сфери сучасності та сприяють розвитку участі 

громадськості в соціально-культурному житті, підтримують самодіяльність та 

ініціативу населення. 

З 70-х років ХХ ст. зростання кількості добровільних організацій 

спостерігається в усіх європейських країнах і розглядається як показник 

розвитку громадянського суспільства. Кожен фонд, асоціація, організація, 

формування мають своє соціокультурне значення, діють у межах лише їм 



42 

 
 

притаманних функцій, відрізняються за характером основної діяльності, що 

охоплює і захист навколишнього середовища, і дозвіллєві інтереси споживачів, 

і розвиток культури маргінальних груп населення, і спортивну роботу. 

Добровільні організації (молодіжні клуби, жіночі організації, аматорські 

об’єднання, спортивні й туристичні клуби, релігійні організації, доброчинні 

об’єднання) створюються з ініціативи громадян і визначаються демократизмом 

в управлінні та певною автономністю по відношенню до офіційної влади. 

Добровільні асоціації становлять основу соціокультурної діяльності, надаючи 

людині можливість брати участь у заходах, задовольняти свої захоплення, 

розширювати знання. 

Організаційним стрижнем добровільних організацій в зарубіжних країнах 

є молодіжні та дитячі об’єднання (молодіжні організації “Форейч”, “Бойскаути” 

та “Герлскаути” та інші). Методика здійснення дозвіллєвої діяльності в 

добровільних об’єднаннях для дітей, підлітків і молоді має свою специфіку, що 

полягає у виховній значущості та культурно-педагогічній доцільності 

проведення певних дозвіллєвих заходів. 

Критеріями успішної дозвіллєвої роботи в громаді можна вважати 

запровадження заходів відповідно до потреб різноманітних груп у громаді; 

залучення до активної дозвіллєвої творчості представників усіх вікових та 

соціальних груп; взаємодію культурно-мистецьких, освітніх, навчальних, 

соціальних, рекреаційних організацій у межах громад; відродження й 

збереження культурного та соціального життя громади; посилення суспільної 

значимості громади. 

Соціально-економічними передумовами становлення індустрії дозвілля в 

зарубіжних країнах стали такі чинники, як-от: збільшення вільного часу, 

скорочення робочих годин та поширення часткової зайнятості, збільшення 

сімейного прибутку, що відкрило нові можливості для організації дозвілля за 

власним бажанням; розвиток соціальної політики, скорочення витрат праці та 

часу на ведення домашнього господарства; підвищення освітнього та 

культурного рівня населення; науково-технічний та інформаційний розвиток 
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суспільства. До другорядних, проте не менш важливих чинників активізації 

процесу залучення населення до індустрії дозвілля, належать такі: пропаганда 

засобами масової інформації позитивів відповідного способу проведення 

дозвілля, розробка системи “відпочинку в кредит”, постійне оновлення, 

удосконалення та розширення дозвіллєвих товарів і послуг, систематичне 

вивчення дозвіллєвих запитів і бажань населення, розвиток інфраструктури 

дозвіллєвих закладів, зміцнення матеріально-технічної бази дозвілля, 

налагодження виробництва товарів дозвіллєвого, спортивного та туристичного 

призначення. 

Індустрія дозвілля зарубіжних країн охоплює готельне господарство, 

заклади культурного відпочинку, розважальні й видовищні установи, 

рекреаційні центри, клуби-ресторани, кафе-клуби, сімейні рекреаційні 

комплекси та центри дозвілля, державні зони відпочинку та історико-культурні 

місця. 

Комерційне дозвілля має свої специфічні ознаки, до яких належать такі: 

орієнтація на надання, функціонування на комерційних засадах, спрямованість 

на отримання прибутку; просування та продаж рекреаційних послуг і товарів. 

Співпрацю бізнесових кіл та дозвіллєвої сфери можна класифікувати за такими 

напрямами: підтримка театрального, хореографічного, музичного, 

образотворчого мистецтва, видавничої діяльності, створення туристичних 

комплексів, фінансування наукових досліджень в галузі туризму та розваг. 

Література: [4; 11; 15; 45; 51; 58; 77]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Соціальна сутність дозвілля.  

2. Дозвілля в житті людини.  

3. Функції та принципи дозвілля.  

4. Педагогічні засади дозвілля.  

5. Стан зарубіжних наукових досліджень дозвіллєвої сфери. 

6. Система дозвілля і рекреації за кордоном.  

7. Специфіка діяльності дозвіллєвих центрів.  

8. Робота парку як дозвіллєвого центру.  

9. Дозвіллєва діяльність у клубах.  

10. Дозвілля в туристичних комплексах і готелях.  

11. Музей як дозвіллєвий центр.  

12. Хобі-групи як інститути дозвілля. 

13. Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю.  

14. Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими.  

15. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку.  

16. Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів.  

17. Дозвіллєва робота з сім’ями. 

18. Професійна майстерність спеціаліста дозвіллєвої сфери.  

19. Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців дозвіллєвої 

сфери за кордоном. 

20. Соціальна робота як суспільний феномен.  

21. Особливості соціальної роботи в англомовних країнах. 

22. Особливості соціальної роботи в США. 

23. Особливості соціальної роботи в Канаді 

24. Особливості соціальної роботи в Великобританії. 

25. Особливості соціально-педагогічної роботи у країнах Європи.  

26. Особливості соціально-педагогічної роботи у Німеччині. 

http://e-pidruchniki.com/content/493_11Socialna_sytnist_dozvillya.html
http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
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27.  Особливості соціально-педагогічної роботи у Франції. 

28. Особливості соціально-педагогічної роботи у Швеції.  

29. Соціальна діяльність у країнах Сходу (Японія, КНР, Ізраїль).  

30. Дозвілля в контексті культурної політики.  

31. Державний сектор управління дозвіллєвою сферою.  

32. Дозвіллєві об’єднання добровільного сектора.  

33. Особливості розвитку індустрії дозвілля. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення 

контрольних заходів, які передбачають поточний, модульний і семестровий 

види контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних та семінарських занять і передбачає перевірку знань студентів з 

окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначає кафедра. Модульний контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних, 

практичних і семінарських занять з дисципліни – модуля. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблення вмінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст 

кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний 

матеріал. Формою модульного контролю є модульна контрольна робота. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою й у терміни, 

встановлені робочим навчальним планом і графіком навчального процесу. 

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань і вмінь, рейтингова  

система оцінювання передбачає використання таких видів рейтингових оцінок: 

поточна, контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 

Розподіл балів, які отримують студенти: 

Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

звіт про практичну роботу – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 
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Загальні критерії оцінювання успішності студентів: 

Високий (творчий) рівень компетентності 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, 

демонструє глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які 

вивчаються, у їхньому взаємозв’язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно й 

послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 

переконливо аргументує відповіді.  

Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання 

навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 

його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та виконує завдання; 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.  

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; 

уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти 

допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження 

своїх думок.  

Середній (репродуктивний) рівень компетентності 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але 

його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів 

при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 

кількість суттєвих.  

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають фрагментарний характер, має 

труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 
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допускає суттєві помилки.  

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 

студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 

понятійний апарат не сформований; не вміє застосовувати теоретичні 

положення під час виконання практичних завдань; припускається значних 

помилок.  

 F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання 

окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в 

аудиторії з викладачем або самостійно. 
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Рецензія 

 

на конспект лекцій 

з навчальної дисципліни «Соціокультурна робота за рубежем» 

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання  

зі спеціальності 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Конспект лекцій написаний на достатньому рівні. Його мета – розкрити 

сутність комунікативних процесів як інформаційної і психологічної взаємодії 

між її суб’єктами, проаналізувати шляхи їх оптимізації, зокрема у сфері 

політичних відносин; сформувати здатність до самомотивування та вміння 

нести особисту відповідальність за прийняті рішення в процесі комунікації, 

обміну знаннями та інформацією; опанувати процеси планування, організації, 

регулювання, моделювання комунікативної взаємодії, а також уміння свідомо 

обирати оптимальну тактику і стратегію; сформувати практичні навички роботи 

з науковою літературою та правовими документами; виробити вміння 

застосовувати набуті знання в практичній суспільно-політичній діяльності. 

Пропонований конспект лекцій призначений для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

освітнього ступеня «бакалавр». 

Конспект лекцій складається зі вступу, переліку тем лекційних занять, 

питань до іспиту, критеріїв оцінювання знань студентів, списку літератури. 

Кожне лекційне заняття має чітко сформульовану тему, мету, план, містить 

теоретичні відомості та літературу до теми. Запропонований список літератури 

уможливить більш детальне вивчення питань, передбачених навчальною 

програмою, розгляд різних підходів до висвітлення однієї теми. Питання до 

іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами навчальним 

матеріалом. 

Конспект лекцій заслуговує позитивної оцінки, його можна рекомендувати 

до використання. 
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