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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціокультурна робота за 

рубежем» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.  

«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. 

Міждисциплінарні зв’язки: 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». 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. 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; 

 сформувати вміння раціонально організувати дозвілля різних верств населення за 

кордоном; 

 сприяти опануванню студентами зарубіжних соціально-культурних технологій; 
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 виробити навички аналізу практичного досвіду та пошуку інноваційного розв’язання 

проблем соціокультурної сфери тощо. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. 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; 

 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; 
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 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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ  

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 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 

МОДУЛЬ 2.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ 

ГРОМАДЯН ФАХІВЦЯМИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ ЗА КОРДОНОМ 

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 4. Підготовка кадрів дозвіллєвої сфери у зарубіжних країнах 

Професійна майстерність спеціаліста дозвіллєвої сфери. Система підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців дозвіллєвої сфери за кордоном 

МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОРДОНОМ 

Змістовий модуль 5. Організація соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах 

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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Соціальна робота як суспільний феномен. Особливості соціальної роботи а 

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) 

Змістовий модуль 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 

 

Теми семінарських занять 

1. Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 

2. Основні інститути дозвіллєвої сфери за рубежем 

3. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення за кордоном 

4. Підготовка кадрів дозвіллєвої сфери у зарубіжних країнах 

5. Організація соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах 

6. Управління дозвіллєвою сферою за кордоном 

 

3. Рекомендована література 

1. A job you can’t lose: work and hobbies in the Great Depression // Journal of social history. – 

1991.  

2. Bullaro J. Commercial leisure services managing for profit, service and personal satisfaction 

/ J. Bullaro, Ch. Edginton. – New York: Macmillan Publishing Company, 1986. 

3. Coalter F. Leisure science and leisure studies: Different concept, same crisis? / F. Coalter // 

Leisure sciences. – L., 1997. – Vol. 19. – № 4. 

4. Crossley J.C. Introduction to commercial and entrepreneurial recreation / J.C. Crossley, 

L.M. Jamieson. –2
nd

 ed. – Champaign, IL: Sagamore Publishing. – 1993. 

5. Das Institut für Freizeitwirtschaft über Freizeitsport im Jahr 2000 // Automaten Markt. – 

1996. – Juni. 

6. Der Freizeitpädagoge. Freizeitberatung-Animation-Freizeit-Administration: Neue Aufgaben 

für Sozialarbeiter, Erwachsen enbildner und Sportpädagogen. – Lengerich: Westdeutscher 

Verlag, 1982. 

7. Fabrigoule C. Social and leisure activities and risk of dementia: A prospective longitudinal 

study / C. Fabrigoule, L. Letenneur, J.F. Dartigues // Geriatrics. – September, 1995. – Vol. 

50. – Issue 9. 
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8. Freizeit und Kulturarbeit: Forschungen und Konzeptionen / Bearb.: Wolfgang Bagger et al. 

– Berlin, 1986. 

9. Herausforderung Freizeit-Perspektiven für die 90-er Jahre / Opaschowski H.W., Stubenvoll 

R., Wemitz R. und andere. – Hamburg, 1990. 

10. Kaplan M. Leisure: theory and policy. – N.Y., 1975. 

11. Kulturmanagement: Theorie und Praxis einer professionellen Kunst. – Berlin, New York: 

Gruyter, 1994. 

12. Kulturpädagogik und Kulturarbeit: Grundlagen, Praxisfelder, Ausbildung / Hrsg. Muller-

Rolli S. – Weinheim; München: Juventa Verl., 1988. 

13. Kunstler R. Serving the Homeless Through Recreation Programs / R.  Kunstler // Parks and 

Recreation. – 1993. – August. 

14. Leisure, sport and working-class cultures: Theory and history / Hart Cantelon a. Robert 

Hollands, ed. – Toronto (Ontario): Garamond press, Cop., 1988. 

15. Micklethwait J. The entertainment industry / J. Micklethwait // Economist. – 1989. – V.313. 

– № 7634/7635. 

16. Opportunities for cross-cultural comparative research on leisure // Leisure sciences. – L., 

2000. – Vol. 22 – № 2. 

17. Popp R. “Freizeitpädagogik” – ein neues Subsystem der Sozialpädagogik / Sozialarbeit: 

“Gemeinwesenorientierung” und “Animation” als Bestimmungsmomente der 

“Freizeitpädagogik” / R.  Popp // Konturen der Sozialarbeit. Wien, 1995. 

18. Shivers J.S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis / J.S. Shivers. – Boston, 

1981. 

19. Spry I. Leisure and Human Nature / I. Spry. – Philadelphia, 1987. 

20. Todmann F. Freizeitsport und Verein / F. Todmann. – Frankfurt/Main, 1982. 

21. Torkildsen G. Leisure and Recreation Management / G. Torkildsen. – London–New York, 

1983. 

22. Triesch G. Interessenverbande in Deutschland: ihr Einfluss in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft / G. Triesch, W. Ockenfels. – München; Landsberg am Lech: Olzog, 1995. 

23. Valerius L., Hodges J.S., Perez M.A. Cultural tunnel syndrome: A disabling condition / 

L. Valerius, J.S. Hodges, M.A. Perez // Parks and recreaton. – 1997. – № 5. 

24. Vizi J.K. Holidays and weekdays of Hungarian toy traditions: (Recalling recent past with 

future pictures) / J.K. Vizi // Acta ethnogr. Hungarica. – Budapest, 1999. – Vol. 44. – № 1/2. 

25. Walsh E.R. A new agenda for American leisure / E.R. Walsh // Parks and recreation. – 1993. 

– №11. 
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26. Атаянц Ж.Г. Клубные объединения высшей школы как фактор социализации 

студентов: (на опыте университетов США): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / 

Ж.Г. Атаянц. – М., 1994. 

27. Британские музеи: вечеринки среди бесценного // Панорама культурной жизни 

зарубежных стран. – М., 1999. – Вып. 11–12. 

28. Владимирова М.А. Влияние культурной среды на формирование национальной 

самобытности (на примере канадской и американской культур) / М.А. Владимирова // 

США, Канада: экономика, политика, культура. – 2001. – № 9. 

29. Вовк Г. С. Франция: молодежь и культурный досуг вне дома / Г. С. Вовк // Культура в 

современном мире. – 1998. – Вып. 2. 

30. Гончарова О. Соціальна робота і культурно-дозвіллєва діяльність: на перехресті 

спільного досвіду / О. Гончарова // Посвіт. – 2000. – № 1. 

31. Государственная поддержка искусства в структуре культурной политики США // 

Культура в современном мире. – 2003. – Вып. 4. 

32. Деловой туризм // Панорама культурной жизни зарубежных стран. – 2001. – Вып. 11–

12. 

33. Догляд за літніми людьми у Швеції // Соціальна політика і соціальна робота. – 2001. – 

№ 1. 

34. Домрачёва Л. Г. Теоретические основы регулирования межнациональных отношений 

средствами культурно-досуговой деятельности / Л. Г. Домрачёва. – М., 1995. 

35. Доронкина Е.Г. Проблема профессиональной подготовки кадров для сферы досуга: 

зарубежный опыт / Е.Г. Доронкина // Социально-культурная деятельность: поиски, 

проблемы, перспективы. – М., 1999. 

36. Доронкина Е.Г. Теория и практика организации рекреационной деятельности в США: 

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Е.Г. Доронкина. – М., 1990. 

37. Дуликов В. З. Социальные аспекты культурно-досуговой деятельности за рубежом / 

В. З. Дуликов. – М. : МГИК, 1999. 

38. Западный опыт проектирования и строительства Центров досуга // Научно-

технические достижения и передовой опыт в области материально-технического 

оснащения учреждений культуры // Информ. сб. – 1990. – Вып. 3. 

39. Зязюн І. Клуб і добровільна асоціація як чинники громадянського суспільства в 

країнах Заходу / І. Зязюн // Посвіт. – 2000. – № 2. 

40. Иконникова С.Н. Международный опыт педагогической подготовки специалистов 

сферы досуга / С.Н. Иконникова, И.А. Новикова // Вестник Северо-запад. отделения 

Рос. акад. образования. – СПб., 1998. – Вып. 3. 
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41. Искусственные зоны отдыха: настоящее и будущее // Панорама культурной жизни 

зарубежных стран. – 1998. – Вып.1. 

42. К проблеме занятости в сфере культуры // Панорама культурной жизни зарубежных 

стран. – 1999. – Вып.10. 

43. Каминская Н. Д. Общее и особенное в социокультурной деятельности в сфере досуга 

в странах Восточной Европы / Н. Д. Каминская. – Л., 1990. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік у 5 семестрі. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, 

які передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення 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 і семінарських занять з дисципліни – 

модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення умінь 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 заліку в 5 семестрі та іспиту в 6 семестрі в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом та 

графіком навчального процесу. Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та 

вмінь, рейтингова  система оцінювання передбачає використання наступних видів 

рейтингових оцінок: поточна, контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з 

дисципліни. 

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 та послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє 

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 

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 задачі; 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 
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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; 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 розв'язання практичних задач; допускає значні 

помилки.  

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. 


