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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 7,5 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

 

Спеціальність 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

 

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 13 
3-й – 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

225  

5-й, 6-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента –  4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

 20 год. – 

Практичні заняття 

40 год. – 

Семінарські заняття 

 40 год. – 

Самостійна робота 

  125 год. – 

Вид контролю: залік, іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 44 % до 56 % 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

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 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. 

 

Основні завдання вивчення дисципліни «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності» : 

 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, що здійснює безпосередній вплив на 

технологію культурно-дозвіллєвої діяльності; 

 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 управління, 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; 

 забезпечувати рекламу в культурно-дозвіллєвій сфері; 

 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; 

 застосовувати методики групової тематично орієнтованої арт-терапії, лялькотерапії, 

бібліотерапії, ізотерапії, казкотерапії та корекційно-розвивальних занять; 

 аналізувати й запроваджувати історичний досвід дозвіллєвих форм, а також сучасні 

українські й  закордонні моделі; 

 моделювати діяльність закладів культури в умовах ринкових відносин. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ІСТОРІЯ Й ТЕОРІЯ ДОЗВІЛЛЯ 

Змістовий модуль 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. 
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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 

Змістовий модуль 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 (культура вільного часу, рекреація, дозвілля, відпочинок, розваги, 

вільний час). Структура дозвіллєвої діяльності. Інститути культурно-дозвіллєвої діяльності (сім’я, 

державні установи, громадські об’єднання, підприємства, комерційні установи).  

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 

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 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.  
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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 

МОДУЛЬ 2.  ВІЛЬНИЙ ЧАС І ДОЗВІЛЛЄВА АКТИВНІСТЬ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ 

ГРОМАДЯН 

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 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. 

Схема клубного вечора в установі культури для людей старшого віку 

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Змістовий модуль 8. Теоретичні основи технології культурно-дозвіллєвої діяльності 

http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk41.htm
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk42.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/bocheluk44.htm
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 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. 

Змістовий модуль 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 (масові, групові, 

індивідуальні). Методика інформаційно-просвітницької діяльності. Методика художньо-

публіцистичної діяльності. Методика культурно-розважальної діяльності 

Змістовий модуль 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 (значення, ігрові програми, класифікація ігор, вимоги до них). 

Методики проведення дозвіллєвих ігор. Використання гри як терапевтичного засобу. Діагностичні 

ігрові методики. Індивідуальна ігротерапія. Терапевтичні та корекційні ігри 

Змістовий модуль 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 (цілі, умови застосування, підбір матеріалу, 

етапи). Ізотерапія (типологія завдань, тематика, змістове наповнення). Казкотерапія (художні, 

дидактичні, психотерапевтичні, медитативні казки) та методика проведення корекційно-

розвивального заняття 

Змістовий модуль 12. Педагогічні аспекти організації дозвілля. Рівні та принципи 

дозвіллєвої діяльності 

 Рівні дозвіллєвої діяльності. Споживання, творчість, екстеріоризація. Принципи дозвіллєвої 

педагогіки 

Змістовий модуль 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. 
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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 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Історичні 

передумови 

формування сучасної 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності 

20 2 4 4 – 10 – – – – – – 

Тема 2. Теорія 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності 

45 6 6 8 – 25 – – – – – – 

Тема 3. Соціалізація 

вільного часу та 

дозвіллєвої діяльності 

14 – 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 4. Дозвілля 

молоді 
18 2 2 4 – 10 – – – – – – 

Тема 5. 

Диференційований 

підхід у процесі 

організації дозвілля для 

осіб із обмеженими 

можливостями 

20 2 4 4 – 10 – – – – – – 

Тема 6. Теоретичні 

основи технології 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності 

20 2 4 4 – 10 – – – – – – 

Тема 7.  Основи 

методики культурно-

дозвіллєвої діяльності 

20 2 4 4 – 10 – – – – – – 

Тема 8. Специфіка 

ігрової діяльності 
16 2 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 9. Арт-терапія: 

цільове призначення, 

принципи, методики 

18 – 4 4 – 10 – – – – – – 

Тема 10. Педагогічні 

аспекти організації 

дозвілля. Рівні та 

принципи дозвіллєвої 

діяльності 

14 – 2 2 – 10       
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Тема 11. Організація 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності як складова 

технологічного 

процесу 

20 2 6 2 – 10       

Усього годин  225 20 40 40 – 125 – – – – – – 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історичні передумови формування сучасної культурно-дозвіллєвої 

діяльності 
4 

2 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 8 

3 Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності 2 

4 Дозвілля молоді 4 

5 Диференційований підхід у процесі організації дозвілля для осіб із 

обмеженими можливостями 
4 

6 Теоретичні основи технології культурно-дозвіллєвої діяльності 4 

7 Основи методики культурно-дозвіллєвої діяльності 4 

8 Специфіка ігрової діяльності 2 

9 Арт-терапія: цільове призначення, принципи, методики 4 

10 Педагогічні аспекти організації дозвілля. Рівні та принципи дозвіллєвої 

діяльності 
2 

11 Організація культурно-дозвіллєвої діяльності як складова 

технологічного процесу 
2 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історичні передумови формування сучасної культурно-дозвіллєвої 

діяльності 
10 

2 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 25 

3 Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності 10 

4 Дозвілля молоді 10 

5 Диференційований підхід у процесі організації дозвілля для осіб із 
обмеженими можливостями 

10 

6 Теоретичні основи технології культурно-дозвіллєвої діяльності 10 

7 Основи методики культурно-дозвіллєвої діяльності 10 

8 Специфіка ігрової діяльності 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 
10 
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8. Методи навчання 

 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні, семінарські заняття, 

практичні заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота, складання схем, порівняльних таблиць 

та есе, розв’язання тестових завдань, відповіді на питання, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань. 

 

9. Методи контролю 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських і практичних 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 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 

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. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 10 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

відповідь на практичному занятті – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 10 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Ілюстративно-картографічний матеріал. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД). 

5. Нормативні документи. 

6. Профільні ресурси Інтернету. 

 

12. Рекомендована література 

 

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации : учеб. 

пособ. для студ. вузов / Г.А. Аванесова. – М. : Аспект Пресс, 2006. – 236 с. 

2. Азарова Р.Н. Социально-педагогическая модель организации досуга учащейся молодежи : 

дис. доктора пед. наук : 13.00.05 / Р.Н. Азарова. – М., 2005. – 359 с. 

3. Асанова И.М. Организация культурно-досуговой деятельности : учеб. для студ. учреждений 

высш. проф. образования / И.М. Асанова, С.О. Дерябина. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. – 192 с. 

4. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. – 208 c. 
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5. Виолле де Дюк Э. Э. Жизнь и развлечения в Средние века / Э. Э. Виолле де Дюк. – СПб., 

1999. 

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

современном мире. – 1998. – Вып. 2. 

7. Воловик Л. Ф. Педагогика досуга / Л. Ф. Воловик. – М., 1998. 

8. Гагин В. Н. Национальные праздники и обряды или праздничность как феномен русской 

культуры / В. Н. Гагин. – М., 2005. 

9. Галин С. А. Исторический опыт культурного строительства в первые годы советской власти 

/ С. А. Галин. – М., 1990. 

10. Галуцкий Г. М. Основы финансов и финансирование культурной деятельности / 

Г. М. Галуцкий. – М., 1996. 

11. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской 

анимации : учеб. пос. / Т.И.  Гальперина. – М., 2006. 

12. Гарбарь В. Культура свободного времени : историко-справочное пособие / В. Гарбарь. – М., 

1997. 

13. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности : текст лекций / О.Д. Дашковская. – 

Ярославль : ЯрГУ, 2009.  

14. Джил О. Игра в семейной терапии / О. Джил. – М., 2003. 

15. Домрачева Л. Г. Теоретические основы регулирования межнациональных отношений 

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

16. Дуликов В. З. Об организационных принципах социально-культурной деятельности / 

В. З. Дуликов // Инновационные технлогии підготовки социокультурных менеджеров : 

Сб. науч. ст. ; под науч. ред. В. М. Чижикова. – М. : МГУКИ, 2004. – С.38–39. 

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

В. З. Дуликов. – М., 1999. 

18. Дымникова А. И. Управление культурой в рыночной экономике / А. И. Дымникова. СПб., 

2000. 

19. Ерошенков И.М. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / 

И.М. Ерошенков. – М. : НГИК, 1994. – 69 с. 

20. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник для 

студентов вузов культуры и искусств / А.Д. Жарков. – М. : Издательский Дом МГУКИ, 

2007. – 480 с. 

21. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности : учеб.-метод. пособ. / 

А.Д. Жарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Профиздат, 2002. – 288 с. 
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22. Зацепина М. Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников / 

М. Б. Зацепина. – М.,  2004. 

23. Иванов Г. П. Экономика культуры / Г. П. Иванов, М. Э. Шустров. – М., 2001. 

24. Каменец А.В. Деятельность клубных учреждений в современных условиях : учеб. пособ. / 

А.В. Каменец. – М. : МГУК, 1997. – 141 с. 

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

странах Восточной Европы / Н. Д. Каминская. – Л., 1990. 

26. Киселёва Т.Т. Основы социально-культурной деятельности / Т.Т. Киселёва, 

Ю.Д. Красильников. – М., 1995. – 112 с. 

27. Киселёва Т.Т. Социально-культурная деятельность : учебник / Т.Т. Киселёва, 

Ю.Д. Красильников. – М : МГУКИ, 2004. – 539 с. 

28. Киселёва Т.Т. Теория досуга за рубежом : курс лекций / Т.Т. Киселёва. – М., 1992. – 163 с. 

29. Ковальчук Т. І. Основи педагогічної дозвіллєвої діяльності / Т. І. Ковальчук. – К. : 

ДАКККіМ. – Ч. ІІ. – 2010. – 223 с. 

30. Корсун І.В. Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу / І.В. Корсун. – Луганськ, 

1996. – 201 с. 

31. Красильников Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования : курс лекций / 

Ю.Д. Красильников. – М., 1992. 

32. Культурно-досуговая деятельность / Под ред. Т. Г. Васильевой, Ю. Г. Волкова и др. – М., 

1998. 

33. Культурно-досуговая деятельность : учеб. пособ. / Под ред. А.Д. Жаркова, В.М. Чижикова. 

– М. : Изд-во МГУК, 1991. – 248 с. 

34. Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками / Б.В. Куприянов. – 

М., 2004. 

35. Морозова Е. Я. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы : учеб. 

пособ. / Е. Я. Морозова, Э. Д. Тихонова. – СПб., 2002. 

36. Мосалев Б.Г. Досуг: методология и методика социологических  исследований / 

Б.Г. Мосалев. – М. : Изд-во МГУК, 1995. – 85 с. 

37. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, развлечения и зрелища / 
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