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ВСТУП 

 

«Організація культурно-дозвіллєвої діяльності» – 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 понятійний апарат 

культурно-дозвіллєвої діяльності, історичні форми дозвілля, методика 

культурно-дозвіллєвої діяльності, технологічний процес підготовки і 

проведення культурно-дозвіллєвих програм, технології культурно-дозвіллєвої 

діяльності в закладах культури, а також управлінські, фінансові, сервісно-

технологічні аспекти організації дозвіллєвої діяльності. 

Навчальна дисципліна «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності» 

органічно поєднана з такими дисциплінами як «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», «Основи продюсерської і 

промоутерської діяльності», «Історія соціокультурної діяльності», 

«Соціокультурна робота за рубежем», «Організація дозвіллєвої діяльності 

англійською мовою». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності» є:  

 допомогти студентам усвідомити роль соціокультурної діяльності як 

важливого суспільного явища; 

 дослідити соціальну сутність дозвілля; 

 озброїти студентів спеціальними знаннями, уміннями й навичками в 

галузі організації педагогічно спрямованої культурно-дозвіллєвої 
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діяльності; 

 сформувати вміння раціонально організувати дозвілля різних верств 

населення, використовувати можливості мистецтва з реабілітаційною 

метою; 

 виробити навички аналізу практичного досвіду та пошуку інноваційного 

розв’язання проблем соціокультурної сфери тощо. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності» є: 

 розглянути понятійний апарат культурно-дозвіллєвої діяльності, її 

основні елементи; 

 проаналізувати соціально-історичні особливості розвитку сучасної 

системи культурно-дозвіллєвої діяльності; 

 визначити соціалізацію вільного часу та особливості культурно-

дозвіллєвого середовища; 

 відобразити особливості національної психології в дозвіллєвій діяльності; 

 розкрити механізм регулювання сприйняттям аудиторією різноманітних 

програм у сучасних дозвіллєвих закладах культури; 

  здійснити структурний аналіз усього технологічного процесу підготовки 

і проведення культурно-дозвіллєвих програм та діяльності в сучасних 

закладах культури. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-

дозвіллєвої діяльності; 

 специфіку соціокультурної ситуації в країні; 

 сутність культурно-дозвіллєвої діяльності, її соціальні функції, принципи; 

 основні методики культурно-дозвіллєвої діяльності; 

 педагогічні аспекти організації дозвілля; 

 соціально-психологічні особливості культурно-дозвіллєвого середовища; 
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 особливості національної психології у дозвіллєвій діяльності людини; 

 технологічний процес підготовки і проведення культурно-дозвіллєвих 

програм і предметної діяльності особистості у закладах культури; 

 понятійний апарат технології культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах 

культури, її основні елементи, специфіку драматургії та режисури; 

 основні види культурно-дозвіллєвих програм: інформаційно-

просвітницькі, художньо-публіцистичні, культурно-розважальні; 

 специфіку ігрової діяльності; 

 цільове призначення, принципи й методики арт-терапії; 

 механізм регулювання сприйняттям аудиторії різних типів програм у 

закладах культури; 

 управлінські, фінансові, сервісно-технологічні аспекти організації 

дозвіллєвої діяльності. 

уміти: 

 провадити організаторську діяльність закладів культури; 

 аналізувати комерційну діяльність культурних закладів; 

 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; 

 застосовувати методики групової тематично орієнтованої арт-терапії, 

лялькотерапії, бібліотерапії, ізотерапії, казкотерапії тощо; 

 аналізувати й запроваджувати історичний досвід дозвіллєвих форм, а 

також сучасні українські й  закордонні моделі; 

 моделювати діяльність закладів культури в умовах ринкових відносин. 

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності», переліку тем і питань для самостійного опрацювання, 

питань до іспиту, списку літератури.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Історичні передумови формування 

сучасної культурно-дозвіллєвої 

діяльності 

2 10 – – 

2 Теорія культурно-дозвіллєвої 

діяльності 
6 25 – – 

3 Соціалізація вільного часу та 

дозвіллєвої діяльності 
– 10 – – 

4 Дозвілля молоді 2 10 – – 

5 Диференційований підхід у процесі 

організації дозвілля для осіб із 

обмеженими можливостями 

2 10 – – 

6 Теоретичні основи технології 

культурно-дозвіллєвої діяльності 
2 10 – – 

7 Основи методики культурно-

дозвіллєвої діяльності 
2 10 – – 

8 Специфіка ігрової діяльності 2 10 – – 

9 Арт-терапія: цільове призначення, 

принципи, методики 
– 10 – – 

10 Педагогічні аспекти організації 

дозвілля. Рівні та принципи 

дозвіллєвої діяльності 

– 10 – – 

11 Організація культурно-дозвіллєвої 

діяльності як складова 

технологічного процесу 

2 10 – – 

Усього годин за V семестр: 20 125 – – 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1 Історичні передумови формування сучасної культурно-дозвіллєвої 

діяльності 

 Зародження дозвіллєвих форм діяльності у східних слов’ян та їх 

подальший розвиток у Х-ХVІІ ст. Культурно-дозвіллєві форми Античності. 

Історичний огляд дозвіллєвих форм українців. Культурно-дозвіллєва діяльність 

різних прошарків російського суспільства у ХVІІІ – поч. ХХ ст. (селяни, 

дворяни, купці). Культурно-дозвіллєва діяльність у радянському суспільстві 

після 1917 р. Діяльність культурно-дозвіллєвих закладів під час Другої світової 

війни. Післявоєнні культурно-дозвіллєві форми. Історико-культурний аналіз 

дозвілля та дозвіллєвої діяльності в 90-х роках ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. 

Сучасний етап організації культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні.  

Новітні концепції дозвілля та культурно-дозвіллєва діяльність. 

Соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих центрів для молоді в 

Україні. Основні сучасні напрями в сфері міжнародного обміну та 

співробітництва щодо діяльності дозвілля 

Запитання для самоперевірки 

1. Яке походження культурно-дозвіллєвої діяльності? 

2. Як історично розвивалася культурно-дозвіллєва діяльність до 1990 року? 

3. Які відмінні риси культурно-дозвіллєвої діяльності до 1917 року? 

4. Що є предметом і об’єктом культурно-дозвіллєвої діяльності? 

5. Які характерні риси в проведенні дозвільної діяльності спостерігалися в 

різних прошарків суспільства до 1917 року? 

6. Чим вирізнялася дозвільна діяльність у радянський період до початку 

Великої Вітчизняної війни? 

7. Які основні напрямки діяльності установ культури в роки другої світової 

війни? 

8. Чим характеризувалася діяльність установ культури в післявоєнний 

період до 1960 року? 
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9. Як розвивалася культурно-дозвіллєва діяльність у 60-80-і роки ХХ  

століття? 

10. Які були особливості розвитку дозвілля в Україні в 90-і роки ХХ 

століття? 

11. Схарактеризуйте новітні концепції дозвілля. 

12. Проаналізуйте соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих 

центрів для молоді в Україні.  

13. Які є основні сучасні напрями в сфері міжнародного обміну та 

співробітництва щодо діяльності дозвілля? 

Література: [1; 3; 5; 9; 13; 19; 20; 26; 32; 33; 37; 63]. 

 

2 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 

 Сутнісні ознаки соціально-культурної та культурно-дозвіллєвої 

інфраструктур. Культурно-дозвіллєва діяльність як самостійна галузь 

педагогічної науки. Сутність культурно-дозвіллєвої діяльності, основні 

поняття. Структура дозвіллєвої діяльності. Інститути культурно-дозвіллєвої 

діяльності.  

Сучасні культурно-дозвіллєві центри як осередок створення позитивного 

культурно-дозвіллєвого середовища. Сімейно-побутові традиції та організація 

культурного дозвілля. Проблеми культурно-дозвіллєвої діяльності. Сучасні 

позитивні тенденції розвитку культурно-дозвіллєвого середовища. Організація 

відпочинку як цілісний комплекс послуг. Дозвіллєва діяльність як особистий 

вибір людиною занять у вільний час 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність культурно-дозвіллєвої діяльності. 

2. Схарактеризуйте сутнісні ознаки соціально-культурної та культурно-

дозвіллєвої інфраструктур. 

3. Розкрийте основні поняття, як-от: культура вільного часу, рекреація, 

дозвілля, відпочинок, розваги, вільний час. 

4. Проаналізуйте інститути культурно-дозвіллєвої діяльності (сім’я, 
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державні установи, громадські об’єднання, підприємства, комерційні 

установи). 

5. Окресліть структуру дозвіллєвої діяльності. 

6. Як сучасні культурно-дозвіллєві центри забезпечують створення 

позитивного культурно-дозвіллєвого середовища? 

7. Назвіть основні проблеми культурно-дозвіллєвої діяльності. 

8. Які позитивні тенденції розвитку культурно-дозвіллєвого середовища 

простежуються на сучасному етапі? 

Література: [1; 3; 4; 12; 13; 16; 19–21; 25–28; 32; 33; 36; 39–43; 50–53; 59; 63]. 

 

3 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 

Соціальні функції культурно-дозвіллєвої діяльності. Принципи 

культурно-дозвіллєвого середовища. Цілепокладання в культурно-дозвіллєвій 

діяльності. 

Суспільний і культурний потенціал дозвілля. Роль культурної політики і 

правових механізмів у розвитку дозвіллєвої діяльності.  

Напрями і способи організації культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні. 

Організація певних видів масового самодіяльного дозвілля. Розвиток книжкової 

справи. Організація культурно-художніх фестивалів і конкурсів. Нові форми 

музейного обслуговування. Нові тенденції в діяльності установ громадського 

харчування і розважальних центрів. Організація внутрішнього туризму на 

ринковій основі 

Запитання для самоперевірки 

1. Схарактеризуйте основні соціальні функції культурно-дозвіллєвої 

діяльності. 

2. Розкрийте принципи культурно-дозвіллєвої діяльності. 

3. Яке значення має мета в технологічному процесі як компонент? 

4. Які основні цілі для культурно-дозвіллєвої діяльності можуть 

стати провідними незалежно від суспільно-економічної формації нашого 

суспільства? 
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5. Чим характеризується точність досягнення мети в технологічному 

процесі? 

6. Як реалізується суспільний і культурний потенціал дозвілля? 

7. Яку роль відіграє культурна політика і правові механізми в розвитку 

дозвіллєвої діяльності? 

8. Схарактеризуйте напрями і способи організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності в Україні. 

9. Якими темпами розвивається книжкова справа в Україні?  

10. Як здійснюється організація культурно-художніх фестивалів і конкурсів в 

Україні? 

11. Які є нові форми музейного обслуговування? 

12. Які нові тенденції з’явилися в діяльності установ громадського 

харчування і розважальних центрів? 

13. Як відбувається організація внутрішнього туризму на ринковій основі? 

Література: [1; 3; 4; 12; 13; 16; 19–21; 25–28; 32; 33; 36; 39–43; 50–53; 59; 63]. 

 

4 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 

Парадигмальний підхід до культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Моделювання діяльності закладів культури в умовах ринкових відносин. 

Поняття культурно-дозвіллєвої інновації. Культурно-дозвіллєва діяльність за 

місцем проживання.  

Сутність дозвілля та дозвіллєвої діяльності в системі соціальної роботи. 

Соціально-психологічні особливості культурно-дозвіллєвого середовища. 

Різноманітність форм проведення дозвіллєвої діяльності. Діяльність 

організатора дозвіллєвої діяльності та його соціальний статус 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому суть парадигмального підходу до культурно-дозвіллєвої 

діяльності? 

2. Що таке культурно-дозвіллєва інновація? 
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3. Як повинна бути організована культурно-дозвіллєва діяльність за місцем 

проживання? 

4. Яку роль відіграє дозвілля та дозвіллєва діяльність у системі соціальної 

роботи? 

5. Назвіть соціально-психологічні особливості культурно-дозвіллєвого 

середовища. 

6. Перерахуйте основні форм проведення дозвіллєвої діяльності. 

7. Які функції організатора дозвіллєвої діяльності? Який його соціальний 

статус? 

Література: [1; 3; 4; 12; 13; 16; 19–21; 25–28; 32; 33; 36; 39–43; 50–53; 59; 63]. 

 

5 Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності 

Соціальний феномен вільного часу. Час як значна соціальна цінність. 

Зміст і структура вільного часу. Соціально-психологічні особливості організації 

вільного часу.  

Особливості фактору часу в житті людини і суспільства. Основні 

соціально-психологічні категорії вільного часу. Суперечності у сфері вільного 

часу та проблеми їх регулювання й організації. Соціально-психологічні 

особливості дослідження вільного часу. Взаємозв'язок і взаємозалежність 

суспільних відношення і вільного часу. Основні напрями саморегулювання і 

самоменеджменту вільного часу. Діяльність соціального працівника як 

організатора дозвіллєвого середовища 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає соціальний феномен вільного часу? 

2. Чому час вважають значною соціальною цінністю? 

3. Назвіть соціально-психологічні особливості організації вільного часу.  

4. Яку роль відіграє фактор часу в житті людини і суспільства? 

5. Визначте основні соціально-психологічні категорії вільного часу.  

6. Які суперечності можуть виникнути у сфері вільного часу? 
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7. Який взаємозв’язок і взаємозалежність простежується між суспільними 

відношеннями і вільним часом? 

8. Запропонуйте основні напрями саморегулювання і самоменеджменту 

вільного часу.  

9. У чому полягає діяльність соціального працівника як організатора 

дозвіллєвого середовища? 

Література: [1; 3; 4; 12; 13; 16; 19–21; 25–28; 32; 33; 36; 39–43; 50–53; 59; 63]. 

 

6 Дозвілля молоді 

 Саморозвиток і самореалізація сучасної молоді в сфері дозвілля. 

Структура молодіжного дозвілля. Феномен субкультурної активності молоді. 

Організаційні особливості дозвіллєвої діяльності молоді 

Соціально-психологічне визначення молоді. Відмінні якості культури 

молодіжного дозвілля. Соціально-психологічні особливості молодіжного 

дозвілля. Основні причини виникнення молодіжної субкультури. Сучасні 

об’єктивні умови соціалізації молоді 

Запитання для самоперевірки 

1. Як забезпечується саморозвиток і самореалізація сучасної молоді в сфері 

дозвілля? 

2. Схарактеризуйте структуру молодіжного дозвілля. 

3. Чим зумовлений феномен субкультурної активності молоді? 

4. Назвіть організаційні особливості дозвіллєвої діяльності молоді. 

5. Визначте відмінні якості культури молодіжного дозвілля. 

6. Які соціально-психологічні особливості притаманні молодіжному 

дозвіллю? 

7. Які основні причини виникнення молодіжної субкультури? 

8. Схарактеризуйте сучасні об’єктивні умови соціалізації молоді. 

9. Дайте визначення молоді. 

Література: [1–4; 6; 13; 17; 19; 24; 26; 28; 30; 32–34; 45; 48; 49; 51; 54; 56; 61; 

63]. 

http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk41.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk42.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk43.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk44.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk41.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk41.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk42.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk43.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk44.htm
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7 Диференційований підхід у процесі організації дозвілля для осіб із 

обмеженими можливостями 

 Діти-сироти. Поняття соціального сирітства. Види депривації 

(психологічна, рухова, емоційна). Творчі методи соціокультурної діяльності, 

застосовувані під час інтелектуального та емоційного розвитку дітей-сиріт. 

Основні вимоги до діяльності спеціаліста із соціальної роботи з дітьми-

сиротами. 

 Інваліди. Організація дозвілля та реабілітаційні заходи засобами 

мистецтва. Форми соціокультурної діяльності, їх адаптація до цієї категорії 

осіб. 

Організація дозвіллєвої активності людей похилого віку. Поняття 

ейджеїзму. Підтримання соціальної активності осіб «третього віку». Методи 

активізації діяльності, стимулювання активності в рамках дозвілля. 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття соціального сирітства. 

2. Назвіть та схарактеризуйте основні види депривації. 

3. Які творчі методи соціокультурної діяльності застосовують під час 

інтелектуального та емоційного розвитку дітей-сиріт? 

4. Які головні вимоги ставляться до діяльності спеціаліста із соціальної 

роботи з дітьми-сиротами? 

5. Які форми соціокультурної діяльності використовують для організації 

дозвілля інвалідів? 

6. У чому особливості організації дозвіллєвої активності людей похилого 

віку? 

7. Розкрийте поняття ейджеїзму. 

8. У який спосіб можна підтримати соціальну активність осіб «третього 

віку»? 

9. Які методи активізації діяльності, стимулювання активності в рамках 

дозвілля застосовують головним чином? 

Література: [1; 3; 4; 12; 13; 17; 19; 25; 26–28; 32; 33; 40; 52; 53; 63]. 
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8 Теоретичні основи технології культурно-дозвіллєвої діяльності 

 Поняття технології культурно-дозвіллєвої діяльності. Системи технології 

культурно-дозвіллєвої діяльності. Структура технологічного процесу. Етапи 

організації культурно-дозвіллєвої діяльності. Механізм сприймання 

особистістю культурно-дозвіллєвих програм. Культурно-дозвіллєве середовище 

та його сприйняття. Культурно-дозвіллєве середовище закладів культури. 

Ціннісні орієнтації у створенні культурно-дозвіллєвого середовища. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке технологія культурно-дозвіллєвої діяльності? 

2. Схарактеризуйте системи технології культурно-дозвіллєвої діяльності. 

3. Опишіть структуру технологічного процесу.  

4. Назвіть етапи організації культурно-дозвіллєвої діяльності.  

5. Опишіть механізм сприймання особою культурно-дозвіллєвих програм.  

6. Що таке культурно-дозвіллєве середовище? 

7. Схарактеризуйте культурно-дозвіллєве середовище закладів культури. 

8. Визначте ціннісні орієнтації у створенні культурно-дозвіллєвого 

середовища. 

Література: [1; 3; 13; 16; 17; 19–21; 26; 27; 32; 33; 60; 61]. 

 

9 Основи методики культурно-дозвіллєвої діяльності 

Методика культурно-дозвіллєвої діяльності як феномен. Соціально-

педагогічні умови функціонування технологій культурно-дозвіллєвої 

діяльності. Соціально-психологічна атмосфера в закладах культурно-

дозвіллєвої діяльності. Основні методи, застосовувані в культурно-дозвіллєвій 

діяльності. Види форм культурно-дозвіллєвої діяльності. Методика 

інформаційно-просвітницької діяльності. Методика художньо-публіцистичної 

діяльності. Методика культурно-розважальної діяльності 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає методика культурно-дозвіллєвої діяльності? 

2. Які соціально-педагогічні умови забезпечують функціонування 
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технологій культурно-дозвіллєвої діяльності? 

3. Як забезпечити оптимальну соціально-психологічну атмосферу в 

закладах культурно-дозвіллєвої діяльності? 

4. Які основні методи застосовують у культурно-дозвіллєвій діяльності? 

5. Схарактеризуйте масові, групові та індивідуальні форми культурно-

дозвіллєвої діяльності. 

6. Розкрийте особливості методики інформаційно-просвітницької 

діяльності. 

7. У чому суть методики художньо-публіцистичної діяльності.  

8. Яка методика культурно-розважальної діяльності? 

Література: [1; 3; 13; 17; 19; 25–28; 31; 36; 38; 39; 41; 44; 45; 47; 59; 63]. 

 

10 Специфіка ігрової діяльності 

 Дослідження гри в гуманітарному знанні. Поняття, мета та функції гри. 

Особливості гри як соціокультурної діяльності. Структура гри, вимоги до її 

проведення. Гра у структурі дозвілля. Методики проведення дозвіллєвих ігор. 

Використання гри як терапевтичного засобу. Діагностичні ігрові методики. 

Індивідуальна ігротерапія. Терапевтичні та корекційні ігри 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке гра? Які її мета та функції? 

2. Назвіть особливості гри як соціокультурної діяльності. 

3. Розкрийте структуру гри та сформулюйте вимоги до її проведення. 

4. Яке місце займає гра у структурі дозвілля? 

5. Схарактеризуйте діагностичні ігрові методики. 

6. Запропонуйте ігрові програми, назвіть їх особливості. 

7. Подайте класифікацію ігор, сформулюйте вимоги до них. 

8. Чи можна вважати гру терапевтичним засобом? Чому? 

9. У чому полягає індивідуальна ігротерапія? 

10. Запропонуйте терапевтичні та корекційні ігри. 

Література: [1; 3; 4; 8; 11; 13; 14; 19; 20; 26–28; 34; 37; 39; 40; 56]. 
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11 Арт-терапія: цільове призначення, принципи, методики 

 Поняття арт-терапії та її цільове призначення. Основні принципи 

проведення арт-терапевтичного заняття. Методика групової тематично 

орієнтованої арт-терапії. Методика проведення лялькотерапії. Методика 

бібліотерапії. Ізотерапія. Казкотерапія та методика проведення корекційно-

розвивального заняття 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке арт-терапія? Яке її цільове призначення? 

2. Назвіть основні принципи проведення арт-терапевтичного заняття. 

3. Розкрийте методику групової тематично орієнтованої арт-терапії. 

4. Що включає методика проведення лялькотерапії? 

5. Назвіть цілі, умови застосування, особливості підбору матеріалу та етапи 

проведення бібліотерапії. 

6. Що таке ізотерапія? Яка її тематика? Яке її змістове наповнення?  

7. Яку типологію завдань можна використати під час ізотерапії? 

8.  Що передбачає казкотерапія?  

9. Які види казок можна використати під час такої терапії? 

10. У чому суть методики проведення корекційно-розвивального заняття? 

Література: [1; 3; 4; 12; 13; 17; 19; 24; 26–28; 31–33; 42; 45; 47; 63]. 

 

12 Педагогічні аспекти організації дозвілля. Рівні та принципи 

дозвіллєвої діяльності 

 Рівні дозвіллєвої діяльності. Споживання, творчість, екстеріоризація. 

Принципи дозвіллєвої педагогіки 

Запитання для самоперевірки 

1. Що охоплюють педагогічні аспекти організації дозвілля?  

2. Визначте рівні дозвіллєвої діяльності.  

3. Що таке споживання, творчість, екстеріоризація? 

4. Назвіть та розкрийте принципи дозвіллєвої педагогіки. 

Література: [1–4; 7; 13; 19; 22; 26–29; 32; 33; 39; 48; 54; 56]. 
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13 Організація культурно-дозвіллєвої діяльності як складова 

технологічного процесу 

 Організаторська діяльність у закладі культури. Особливості менеджменту 

в культурно-дозвіллєвій діяльності. Комерційна діяльність установ культури. 

Реклама в культурно-дозвіллєвій сфері. Основи ділового спілкування в 

культурно-дозвіллєвій діяльності. 

Фінансова база і прибуткоутворювальні канали сфери культури й 

дозвілля. Технології та якість обслуговування споживачів культурно-

дозвіллєвого середовища. Організація дозвілля як частина економічного 

виробництва і сегмент соціокультурного сервісу. Інтеграція культурно-

дозвіллєвої сфери в ринкову економіку 

Запитання для самоперевірки 

1. Як організована діяльність у закладі культури? 

2. Як здійснюється менеджмент в культурно-дозвіллєвій діяльності? 

3. Як забезпечується комерційна діяльність установ культури?  

4. Як організувати ефективну рекламу в культурно-дозвіллєвій сфері? 

5. Яких правил ділового спілкування треба дотримуватися в культурно-

дозвіллєвій діяльності? 

6. Схарактеризуйте фінансову базу та прибуткоутворювальні канали сфери 

культури й дозвілля.  

7. За допомогою яких технологій можна забезпечити високу якість 

обслуговування споживачів культурно-дозвіллєвого середовища?  

8. Доведіть, що організація дозвілля є частиною економічного виробництва і 

сегментом соціокультурного сервісу.  

9. Як сьогодні проходить інтеграція культурно-дозвіллєвої сфери в ринкову 

економіку? 

Література: [2–4; 10; 13; 16; 18; 19; 22; 23; 26; 28; 33; 35; 39; 45; 55; 57; 62]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Історичні передумови формування сучасної культурно-дозвіллєвої 

діяльності. 

2. Зародження дозвіллєвих форм діяльності у східних слов’ян та їх 

подальший розвиток у Х-ХVІІ ст.  

3. Культурно-дозвіллєва діяльність у радянському суспільстві після 1917 р. 

4. Діяльність культурно-дозвіллєвих закладів під час Другої світової війни. 

5. Післявоєнні культурно-дозвіллєві форми.  

6. Історико-культурний аналіз дозвілля та дозвіллєвої діяльності в 90-х 

роках ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.  

7. Сучасний етап організації культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні.  

8. Сутнісні ознаки соціально-культурної та культурно-дозвіллєвої 

інфраструктур.  

9. Культурно-дозвіллєва діяльність як самостійна галузь педагогічної науки. 

10. Структура дозвіллєвої діяльності.  

11. Інститути культурно-дозвіллєвої діяльності. 

12. Соціальні функції культурно-дозвіллєвої діяльності.  

13. Принципи культурно-дозвіллєвого середовища.  

14. Моделювання діяльності закладів культури в умовах ринкових відносин. 

15. Поняття культурно-дозвіллєвої інновації.  

16. Культурно-дозвіллєва діяльність за місцем проживання.  

17. Соціальний феномен вільного часу. Зміст і структура вільного часу. 

18. Соціально-психологічні особливості організації вільного часу.  

19. Саморозвиток і самореалізація сучасної молоді в сфері дозвілля. 

20. Структура молодіжного дозвілля. Феномен субкультурної активності 

молоді.  

21. Організаційні особливості дозвіллєвої діяльності молоді 

http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk41.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk42.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk43.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk43.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk44.htm
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22. Діти-сироти. Поняття соціального сирітства. Види депривації 

(психологічна, рухова, емоційна).  

23. Творчі методи соціокультурної діяльності, застосовувані під час 

інтелектуального та емоційного розвитку дітей-сиріт.  

24. Основні вимоги до діяльності спеціаліста із соціальної роботи з дітьми-

сиротами. 

25. Інваліди. Організація дозвілля та реабілітаційні заходи засобами 

мистецтва. Форми соціокультурної діяльності, їх адаптація до цієї 

категорії осіб. 

26. Організація дозвіллєвої активності людей похилого віку. Поняття 

ейджеїзму.  

27. Підтримання соціальної активності осіб «третього віку». Методи 

активізації діяльності, стимулювання активності в рамках дозвілля. 

28. Поняття технології культурно-дозвіллєвої діяльності. Системи технології 

культурно-дозвіллєвої діяльності. Структура технологічного процесу.  

29. Етапи організації культурно-дозвіллєвої діяльності.  

30. Механізм сприймання особистістю культурно-дозвіллєвих програм. 

31. Культурно-дозвіллєве середовище та його сприйняття. Культурно-

дозвіллєве середовище закладів культури.  

32. Ціннісні орієнтації у створенні культурно-дозвіллєвого середовища. 

33. Методика культурно-дозвіллєвої діяльності як феномен.  

34. Соціально-педагогічні умови функціонування технологій культурно-

дозвіллєвої діяльності.  

35. Соціально-психологічна атмосфера в закладах культурно-дозвіллєвої 

діяльності.  

36. Основні методи, застосовувані в культурно-дозвіллєвій діяльності.  

37. Види форм культурно-дозвіллєвої діяльності. 

38. Методика інформаційно-просвітницької діяльності.  

39. Методика художньо-публіцистичної діяльності.  

40. Методика культурно-розважальної діяльності. 
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41. Поняття, мета та функції гри. Особливості гри як соціокультурної 

діяльності.  

42. Структура гри, вимоги до її проведення. 

43. Поняття арт-терапії та її цільове призначення. Основні принципи 

проведення арт-терапевтичного заняття.  

44. Методика групової тематично орієнтованої арт-терапії.  

45. Методика проведення лялькотерапії.  

46. Методика бібліотерапії (цілі, умови застосування, підбір матеріалу, 

етапи).  

47. Ізотерапія (типологія завдань, тематика, змістове наповнення). 

48. Казкотерапія (художні, дидактичні, психотерапевтичні, медитативні 

казки) та методика проведення корекційно-розвивального заняття. 

49. Педагогічні аспекти організації дозвілля. Рівні та принципи дозвіллєвої 

діяльності. 

50. Організаторська діяльність у закладі культури.  

51. Особливості менеджменту в культурно-дозвіллєвій діяльності. 

52. Комерційна діяльність установ культури.  

53. Реклама в культурно-дозвіллєвій сфері.  

54. Основи ділового спілкування в культурно-дозвіллєвій діяльності. 

55. Організація дозвілля як частина економічного виробництва і сегмент 

соціокультурного сервісу.  
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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи  

з навчальної дисципліни «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності» 

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання  

зі спеціальності 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки написані на достатньому рівні. Їх мета – допомогти 

студентам усвідомити роль соціокультурної діяльності як важливого 

суспільного явища; дослідити соціальну сутність дозвілля; озброїти студентів 

спеціальними знаннями, уміннями й навичками в галузі організації педагогічно 

спрямованої культурно-дозвіллєвої діяльності; сформувати вміння раціонально 

організувати дозвілля різних верств населення, використовувати можливості 

мистецтва з реабілітаційною метою; виробити навички аналізу практичного 

досвіду та пошуку інноваційного розв’язання проблем соціокультурної сфери 

тощо. 

Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

освітнього ступеня «бакалавр». 

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності», переліку тем і питань для самостійного опрацювання, 

питань до іспиту, списку літератури.  

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Організація культурно-дозвіллєвої діяльності» заслуговують позитивної 

оцінки, їх можна рекомендувати до використання. 

 

 

Рецензент         доц. В. І. Саранча 
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Витяг із протоколу № ___ 

засідання кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва 

 

         від ____     ___________ 2019 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В.В. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності» для студентів ІІІ курсу денної форми 

навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» освітнього ступеня «бакалавр» 

 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до використання методичні вказівки щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності» для студентів ІІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» освітнього ступеня «бакалавр» 

   

  

 

 

 

 

 

 Завідувач кафедри            проф. Маслак В.І.  

 Секретар кафедри                                                          доц. Бутко Л.В. 
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Витяг  з протоколу №  

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

від «__» ____________2019 р. 

                                                     Присутні:  усі члени науково-методичної  

                                                                         ради факультету 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Організація культурно-дозвіллєвої 

діяльності» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 028 

– «Менеджмент соціокультурної діяльності» освітнього ступеня «бакалавр», які 

підготувала доцент кафедри ГНКМ Шабуніна В.В. 

 (Інформація секретаря НМР ФПГіСН Тур О.М.) 

 

СЛУХАЛИ: секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О.М. про методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності» для студентів ІІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» освітнього ступеня «бакалавр», які 

підготувала до друку доцент кафедри гуманітарних наук, 

культури і мистецтва доц. Шабуніна В.В.    

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до використання методичні вказівки щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності» для студентів ІІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» освітнього ступеня «бакалавр», які 

підготувала до друку доцент кафедри гуманітарних наук, 

культури і мистецтва доц. Шабуніна В.В.  

Голова  НМР  факультету     доц. О. В. Літвінова 

Секретар         доц. О. М. Тур  


