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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 
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галузі організації соціокультурної роботи; 

 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; 
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 сутність зарубіжної соціально-культурної політики, її концептуальну 

основу; 

 особливості національної психології у дозвіллєвій діяльності людини; 

 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. 

 

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

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Соціокультурна робота за 

рубежем», 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 Теорія культурно-дозвіллєвої 

діяльності 
2 10 – – 

2 Основні інститути дозвіллєвої сфери 

за рубежем 
4 10 – – 

3 Дозвіллєва робота з різними 

категоріями населення за кордоном 
4 10 – – 

4 Підготовка кадрів дозвіллєвої сфери у 

зарубіжних країнах 
2 10 – – 

5 Організація соціально-педагогічної 

роботи в зарубіжних країнах 
6 15 – – 

6 Управління дозвіллєвою сферою за 

кордоном 
2 10 – – 

Усього годин за V семестр: 20 65 – – 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 

Соціальна сутність дозвілля. Дозвілля в житті людини. Функції та 

принципи дозвілля Педагогічні засади дозвілля. Стан зарубіжних наукових 

досліджень дозвіллєвої сфери 

Запитання для самоперевірки 

1. Як визначають поняття дозвілля сучасні зарубіжні дозвіллєві системи? 

2. Які ознаки кладуть в основу загальноприйнятої класифікації дозвілля? 

3. Якими пріоритетними специфічними ознаками характеризується 

дозвілля? 

4. Які назви має «дозвіллєва сфера» в різних країнах? 

5. Які основні змістові параметри виокремлюють у структурі дозвілля як 

соціально-культурного явища? 

6. Чим зумовлюється вибір певного виду дозвіллєвої діяльності та від чого 

залежить змістове наповнення дозвіллєвих занять ? 

7. Яку роль в усвідомленні соціальної сутності дозвілля відіграє визначення 

функцій дозвіллєвої сфери? 

8. Які головні соціальні функції дозвілля? 

9. Які рівні дозвілля визначають його функції?  

10. Які є загальні принципи дозвіллєвої діяльності? 

11. Від яких чинників залежать принципи та функції дозвілля? 

12. Коли з’явилися перші дослідження з педагогіки дозвілля у зарубіжних 

країнах ? 

13. Від чого залежить зміст виховання особистості у дозвіллєвій сфері? 

14. Чим зумовлене формування педагогіки дозвілля як окремої галузі 

наукового знання? 

15. Якими науковими школами представлене сучасне зарубіжне 

дозвіллєзнавство? 

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

http://e-pidruchniki.com/content/493_11Socialna_sytnist_dozvillya.html
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2 Основні інститути дозвіллєвої сфери за рубежем 

Система дозвілля і рекреації за кордоном. Специфіка діяльності 

дозвіллєвих центрів. Робота парку як дозвіллєвого центру. Дозвіллєва 

діяльність у клубах. Дозвілля в туристичних комплексах і готелях. Музей як 

дозвіллєвий центр. Хобі-групи як інститути дозвілля 

Запитання для самоперевірки 

1. Назвіть основні причини організаційно-структурних змін в дозвіллєвих 

закладах за рубежем. 

2. Чим характеризуються дозвіллєві центри в зарубіжних країнах? 

3. Які чинники формують основу проектів дозвіллєвих центрів? 

4. За якими критеріями диференціюються центри дозвілля? 

5. Які головні тенденції діяльності зарубіжних дозвіллєвих комплексів на 

сучасному етапі? 

6. За якими складовими розробляють свої програми дозвіллєві заклади? 

7. Якими парковими установами представлена паркова мережа сучасності? 

8. За якими ознаками класифікуються паркові установи? 

9. Які паркові установи розрізняють за територіальними та 

функціональними ознаками? 

10. Що передбачає Диснеївська концепція паркового дозвілля? 

11. У яких формах та видах дозвіллєвої діяльності реалізує свої функції парк 

як дозвіллєвий центр? 

12. Які значення має поняття «клуб»? Які похідні від цього слова ви 

використовуєте? 

13. Які фундаментальні засади діяльності клубів в інших країнах? 

14. У чому виявляються істотні характеристики клубної діяльності як 

особливого різновиду дозвіллєвої культуротворчості? 

15. Яка класифікація клубів склалася в американській та англійській 

моделях? 

16. За якими принципами типологізують клуби і заклади клубного типу в 

зарубіжному дозвіллєзнавстві? 
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17. Які загальні ознаки клубу як добровільної організації? 

18. Які ознаки є спільними й специфічними в типології клубної дозвіллєвої 

діяльності в різних регіонах світу? 

19. У чому полягає соціальна сутність туристичного дозвілля? 

20. Що впливає на ефективність дозвіллєвої діяльності? 

21. Схарактеризуйте анімаційну службу туристичного комплексу. 

22. За якими ознаками можна умовно класифікувати дозвіллєві програми в 

туристичних комплексах? 

23. Які основні принципи дозвіллєвого обслуговування у туристичних 

комплексах? 

24. У яких формах виявляється інтеграція музеїв у дозвіллєву сферу? 

25. Які основні джерела додаткових фінансових надходжень музеїв? 

26. Які основні тенденції музейної діяльності за кордоном? 

27. За якими категоріями вважає за доцільне розглядати хобі більшість 

зарубіжних вчених? 

28. Яка є мотивація до створення хобі-груп? 

29. Які головні ознаки хобі як виду дозвіллєвої діяльності? 

Література: [1; 45; 76; 83]. 

 

3 Дозвіллєва робота з різними категоріями населення за кордоном 

Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю. Особливості 

дозвіллєвої роботи з дорослими. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку. 

Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів. Дозвіллєва робота з сім’ями 

Запитання для самоперевірки 

1. Назвіть найпоширеніші зарубіжні клуби при навчальних закладах. 

2. Схарактеризуйте діяльність клубу “Табірна пригода”, який було 

засновано як структурний підрозділ дозвіллєвої служби при університеті 

Північної Айови (США). 

3. З якою метою працівники дозвіллєвих закладів залучають до організації 

дозвіллєвої діяльності підлітків і молодь? 
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4. Від яких чинників залежить педагогічний вплив на членів Ейнслейської 

Дійової Групи Підлітків (Великобританія), на думку англійських вчених? 

5. У чому унікальність зарубіжних соціокультурних закладів, їх роботи з 

підлітками й молоддю? 

6. Які основні принципи дозвіллєвої діяльності з підлітками? 

7. Які програми успішно реалізують зарубіжні дозвіллєві заклади? 

8. Що таке скаутизм? Яка мета скаутських організацій? Які основні напрями 

їхньої роботи? 

9. Які є перспективні форми профорієнтаційної роботи за кордоном? 

10. Які чинники впливають на розвиток дозвіллєвої роботи з дорослими? 

11. У чому, на думку вчених, полягають особливості нової парадигми освіти 

дорослих? 

12. Що необхідно враховувати, організовуючи дозвіллєві заходи для 

вирішення професійних проблем дорослої людини та поглиблення її 

освіти? 

13. Які позитивні риси має неформальна освіта в межах дозвіллєвої сфери? 

14. Які чинники впливають на створення керівництвом компанії чи фірми 

промислових клубів, на думку зарубіжних учених? 

15. Які чинники впливають на організацію дозвіллєвого обслуговування 

людей похилого віку? 

16. Назвіть основні принципи дозвіллєвої діяльності з особами похилого віку. 

17. У чому полягають спільні ознаки дозвіллєвої роботи з особами похилого 

віку у зарубіжних країнах? 

18. Яких заходів необхідно вжити державам світової спільноти з метою 

поглибленого розуміння суспільством становища інвалідів, їх прав, 

потреб та можливостей? 

19. Назвіть пріоритетні принципи забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів. 

20. Які є три форми дискримінації на шляху до інтеграції інвалідів в 

суспільство? 
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21. На яких принципах ґрунтувалась загальнонаціональна програма 

«Мистецтво для інвалідів» (США)? 

22. Сформулюйте основні завдання дозвіллєвої реабілітації інвалідів. 

23. Яка головна мета інноваційної моделі в рекреаційній сфері – проекту 

«PARTNERS» (The Promoting Accessible Recreation Through Networking, 

Education, Resources and Servise)? 

24. Які основні міжнародні документи регулюють роботу з інвалідами? 

25. Що означають терміни «забезпечення рівних можливостей», 

«реабілітація»? 

26. Якими протилежними тенденціями характеризується сьогодні сімейне 

дозвілля? 

27. Які соціально-культурні тенденції, притаманні сучасному суспільству в 

цілому, впливають на обсяг та зміст сімейного дозвілля? 

28. Які найважливіші специфічні функції виконує сімейне дозвілля? 

29. Який головний принцип сімейного дозвілля?  

30. Назвіть пріоритетні напрями дозвіллєвих закладів у роботі з сім’ями. Яка 

мета сімейних центрів дозвілля? 

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

 

4 Підготовка кадрів дозвіллєвої сфери у зарубіжних країнах 

Професійна майстерність спеціаліста дозвіллєвої сфери. Система 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців дозвіллєвої сфери за кордоном 

Запитання для самоперевірки 

1. Чому питання про статус спеціаліста дозвіллєвої сфери є сьогодні дуже 

важливим? 

2. Чим посилюється складність професійного навчання спеціаліста 

дозвіллєвої сфери?  

3. Яких критеріїв оцінки професії дотримуються зарубіжні вчені? 

4. Хто такий аніматор? На яких принципах ґрунтується його робота? 

5. Як називають спеціаліста дозвіллєвої сфери у Великобританії?  

http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
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6. У яких закладах здійснюють підготовку кадрів для дозвіллєвої сфери у 

Великобританії? 

7. Яке головне завдання педагога вільного часу в Німеччині? 

8. Що спільного у кадровій політиці зарубіжних держав? 

9. Якими знаннями, уміннями та навичками повинен володіти спеціаліст 

дозвіллєвої сфери? 

10. У яких закладах здобувають фах працівника дозвіллєвої сфери в Канаді? 

11. Чим вирізняється підготовка спеціаліста культурно-дозвіллєвої діяльності 

у Франції? 

12. Які форми контролю за навчальним процесом студентів поширені у 

навчальних закладах зарубіжних країн? 

13. Який важливий чинник детермінує освітню політику за кордоном? 

14. Яке змістове наповнення навчальних програм підготовки кадрів 

дозвіллєвої сфери у Німеччині? 

15. Що передбачає поширена в західноєвропейських країнах форма 

дистанційного навчання? Які її характерні ознаки? 

16. Де можна здобути знання для роботи в дозвіллєвій сфері США? 

17. Які цікаві навчальні програми розроблені університетами Великобританії 

для керівництва молодіжних об’єднань? 

18. Як підвищують кваліфікацію працівники Японії та Кореї? 

19. У чому полягає складність підготовки спеціаліста для дозвіллєвої сфери? 

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

 

5 Організація соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах 

Соціальна робота як суспільний феномен. Особливості соціальної роботи 

в англомовних країнах (США, Канада, Великобританія). Особливості 

соціально-педагогічної роботи у країнах Європи (Німеччина, Франція, Швеція 

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

Запитання для самоперевірки 

1. Назвіть основні критерії компетентності соціального працівника в США. 
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2. Схарактеризуйте процес становлення системи соціального захисту та 

соціальних служб у США. 

3. Як проходить соціалізація дітей та підлітків у США через систему 

таборів? 

4. Яких особливих соціально-педагогічних підходів вимагає в США робота 

з «важкими» підлітками і неповнолітніми з групи ризику? 

5. Розкрийте особливості психолого-педагогічної служби «Гайденс» (США). 

6. У чому унікальність соціальної системи Канади? 

7. На яку категорію осіб розраховані програми допомоги в Канаді? 

8. Назвіть основні види соціальної допомоги Канаді. 

9. Яке положення щодо інвалідів включено до Конституції Канади? 

10. Яка характерна ознака професійної підготовки соціальних працівників 

Канади? 

11. Розкрийте основні шляхи адаптації ідей досвіду Канади до вітчизняних 

умов. 

12. Коли у Великій Британії розпочалася професійна підготовка спеціалістів 

у галузі соціальної роботи? 

13. На яких рівнях здійснюється соціальна робота у Великобританії? 

14. Розкрийте особливості соціальної роботи з інвалідами у Великобританії. 

15. Проаналізуйте зміст і форми організації підготовки фахівців соціальної 

роботи в навчальних закладах Великобританії. 

16. Якими загальними принциповими положеннями керуються у підготовці 

фахівців соціальної роботи всі заклади вищої освіти Великої Британії? 

17. Назвіть особливості проведення благодійництва у Великій Британії. 

18. Схарактеризуйте особливості роботи з дітьми із неблагополучних сімей у 

Великобританії. 

19. Схарактеризуйте основні напрямки діяльності соціальних працівників у 

Німеччині. 

20. Розкрийте специфіку діяльності соціальних служб у Німеччини. 

21. Які особливості соціальної допомоги дітям, підліткам і їхнім родинам у 
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Німеччині? 

22. На яких рівнях здійснюється підготовка соціальних педагогів у 

Німеччині? 

23. Які відмінності в підготовці фахівців соціальної сфери в Україні та 

Німеччині? 

24. Схарактеризуйте особливості соціальної роботи у Франції. 

25. Назвіть основні причини введення у Франції посади «аніматорів». 

26. Розкрийте особливості педагогічної анімації. 

27. Схарактеризуйте особливості соціальної роботи з дітьми та молоддю у 

Франції. 

28. Яка характерна ознака процесу реалізації молодіжної політики та 

соціально-педагогічної роботи з молоддю у Франції? 

29. На яких рівнях здійснюється підготовка соціальних педагогів у Франції? 

30. Які основні групи соціальних працівників Швеції задіяні в соціальній 

роботі в громаді. 

31. За якими основними напрямками ведеться робота соціальних служб у 

Швеції? 

32. Яка мета діяльності кризових центрів для чоловіків і жінок у Швеції? 

33. У чому специфіка роботи підліткових клубів у Швеції? 

34. Які основні напрямки діяльності поштової служби Швеції в соціальній 

допомозі населенню? 

35. Схарактеризуйте особливості підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи з дітьми та молоддю у Швеції. 

36. Назвіть відмінності в підготовці фахівців соціальної сфери в Україні та 

Швеції. 

37. Схарактеризуйте особливості соціальної політики в КНР. 

38. Як забезпечується робочими місцями молодь Китаю? 

39. Чим відрізняється економічне становище робітників Південного та 

Західного і Східного Китаю? 

40. Що забороняє Конституція Японії? 
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41. Які особливості виховної роботи в японській сім’ї? 

42. Яку роботу здійснює Уряд Японії щодо підтримки молодих сімей? 

43. Що означає здоровий спосіб життя по-японськи? 

44. Що таке «ідзіме»? 

45. Що таке «нуклеарні» сім’ї? 

46. Розкрийте основні завдання системи соціального забезпечення в Ізраїлі. 

47. Назвіть основні програми соціального страхування Ізраїлю. 

48. Який головний принцип системи охорони здоров’я в Ізраїлі. 

49. Схарактеризуйте програми соціальної допомоги в Ізраїлі. 

50. У чому специфіка підготовки соціальних працівників в Ізраїлі? 

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

 

6 Управління дозвіллєвою сферою за кордоном 

Дозвілля в контексті культурної політики. Державний сектор управління 

дозвіллєвою сферою. Дозвіллєві об’єднання добровільного сектора. 

Особливості розвитку індустрії дозвілля 

Запитання для самоперевірки 

1. Які основні завдання державної політики у сфері культури було 

визначено на Міжурядовій конференції інституційних, адміністративних 

та фінансових аспектів культурної політики у Венеції? 

2. Які моделі культурної політики вважають перспективними іноземні 

дослідники (Драгічевич-Сесич М. (Словенія), Візанд А. (Німеччина))? 

3. Якими ознаками характеризується культурна політика Франції? 

4. У чому полягає модель культурної політики Великої Британії, що діє за 

“принципом простягнутої руки”. 

5. Які риси характеризують культурну політку США? 

6. Що є головним в культурній політиці країн Центральної та Східної 

Європи? 

7. На яких принципах ґрунтується модель культурної політики Канади? 

8. У яких документах національного значення конкретної країни 
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розкривається роль дозвілля та його специфіка, права та обов’язки 

працівників дозвіллєвої сфери, тенденції формування? 

9. Які головні напрями діяльності державних органів влади у сфері дозвілля 

за кордоном?  

10. Як підтримують дозвіллєву сферу агентства федерального, провінційного 

та місцевого рівнів за кордоном? 

11. На що спрямована демократизація дозвіллєвих процесів за кордоном? 

12. З якою метою створюються добровільні дозвіллєві об’єднання, 

організації, асоціації? Які головні принципи їх діяльності? 

13. Які об’єднання є організаційним стрижнем добровільних організацій в 

зарубіжних країнах?  

14. У чому особливість методики здійснення дозвіллєвої діяльності в 

добровільних об’єднаннях для дітей, підлітків та молоді? 

15. Назвіть критерії успішної дозвіллєвої роботи в громаді за кордоном. 

16. Які соціально-економічні передумови виникнення індустрії дозвілля та 

рекреації в зарубіжних країнах? 

17. Які об’єкти охоплює індустрія дозвілля зарубіжних країн? 

18. Дайте визначення поняття «комерційне дозвілля». Які його специфічні 

ознаки? Які види комерційного дозвіллєвого бізнесу виділяють зарубіжні 

дослідники? 

19. За якими напрямами можна класифікувати співпрацю бізнесових кіл та 

дозвіллєвої сфери? Наведіть приклади такої співпраці. 

Література: [4; 11; 15; 45; 51; 58; 77]. 
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3 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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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи  

з навчальної дисципліни «Соціокультурна робота за рубежем» 

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання  

зі спеціальності 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки написані на достатньому рівні. Їх 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. 

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 «Соціокультурна робота за 

рубежем», переліку тем і питань для самостійного опрацювання, питань до 

іспиту, списку літератури.  

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Соціокультурна робота за рубежем» заслуговують позитивної оцінки, їх 

можна рекомендувати до використання. 
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СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В.В. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Соціокультурна робота за 

рубежем» 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 «Соціокультурна 

робота за рубежем» для студентів ІІІ курсу денної форми 

навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» освітнього ступеня «бакалавр» 
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 Завідувач кафедри            проф. Маслак В.І.  

 Секретар кафедри                                                          доц. Бутко Л.В. 

 

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 «Соціокультурна робота за рубежем» для 

студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала 

доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва 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 

«Соціокультурна робота за рубежем» 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 
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самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціокультурна 

робота за рубежем» 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  


