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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  – 3,5 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

 

Спеціальність 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

 

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 
3-й – 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

105  

5-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –  3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

 20 год. – 

Практичні заняття 

– – 

Семінарські заняття 

 20 год. – 

Самостійна робота 

  65 год. – 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 38 % до 62 % 

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

 

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; 

 виробити навички аналізу практичного досвіду та пошуку інноваційного розв’язання 

проблем соціокультурної сфери тощо. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціокультурна робота за рубежем» є: 

 розглянути понятійний апарат соціокультурної діяльності, її основні елементи; 

 проаналізувати становлення соціально-культурної діяльності за кордоном; 

 відобразити особливості національної психології в дозвіллєвій діяльності; 

 визначити сфери реалізації соціально-культурної діяльності за рубежем; 

 схарактеризувати систему закладів дозвіллєвої сфери за кордоном, її матеріально-технічне, 

фінансове, кадрове забезпечення; 

 розкрити ресурсну базу соціокультурної роботи за кордоном; 

  здійснити структурний аналіз технологічного процесу підготовки і проведення культурно-

дозвіллєвих програм та діяльності в сучасних закордонних закладах культури. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 специфіку соціокультурної ситуації в зарубіжних країнах, що здійснює безпосередній 

вплив на технологію культурно-дозвіллєвої діяльності; 

 сутність соціокультурної роботи, її функції, принципи; 

 основні методики культурно-дозвіллєвої діяльності за рубежем; 

 сутність зарубіжної соціально-культурної політики, її концептуальну основу; 

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

кордоном; 

 технологічні основи соціально-культурної діяльності в зарубіжних країнах; 

 управлінські, фінансові, сервісно-технологічні аспекти організації дозвіллєвої діяльності за 

кордоном; 

 

уміти: 

 провадити організаторську діяльність закордонних закладів культури; 

 аналізувати комерційну діяльність культурних закладів за кордоном; 

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

категоріями громадян; 

 здійснювати диференційований підхід під час організації дозвілля для осіб з обмеженими 

можливостями; 

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

дозвіллєвої, ігрової та арт-терапевтичної діяльності; 

 аналізувати сучасні  закордонні моделі дозвіллєвих форм; 

 характеризувати соціально-педагогічну роботу в зарубіжних країнах; 

 моделювати дозвіллєву діяльність зарубіжних закладів культури. 

 

3. Програма 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 

http://e-pidruchniki.com/content/493_11Socialna_sytnist_dozvillya.html
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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 

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 

 

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. Теорія 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності 

 2 – 2 – 10 – – – – – – 

Тема 2. Основні 

інститути дозвіллєвої 

сфери за рубежем 

 4 – 4 – 10 – – – – – – 

Тема 3. Дозвіллєва 

робота з різними 

категоріями населення 

за кордоном 

 4 – 4 – 10 – – – – – – 

Тема 4. Підготовка 

кадрів дозвіллєвої 

сфери у зарубіжних 

країнах 

 2 – 2 – 10 – – – – – – 

Тема 5. Організація 

соціально-педагогічної 

роботи в зарубіжних 

країнах 

 6 – 4 – 15 – – – – – – 

http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
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Тема 6. Управління 

дозвіллєвою сферою за 

кордоном 

 2 – 4 – 10 – – – – – – 

Усього годин  105 20 – 20 – 65 – – – – – – 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 2 

2 Основні інститути дозвіллєвої сфери за рубежем 4 

3 Дозвіллєва робота з різними категоріями населення за кордоном 4 

4 Підготовка кадрів дозвіллєвої сфери у зарубіжних країнах 2 

5 Організація соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах 4 

6 Управління дозвіллєвою сферою за кордоном 4 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теорія культурно-дозвіллєвої діяльності 10 

2 Основні інститути дозвіллєвої сфери за рубежем 10 

3 Дозвіллєва робота з різними категоріями населення за кордоном 10 

4 Підготовка кадрів дозвіллєвої сфери у зарубіжних країнах 10 

5 Організація соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах 15 

6 Управління дозвіллєвою сферою за кордоном 10 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 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. 

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. 



10 

 

  

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. 

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. 



11 

 

  

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. 

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. 

44. Кирсанов В.В. Социально-педагогические проблемы организации досуга за рубежом / 

В.В. Кирсанов. – Харьков: ХГИК, 1998. 

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

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

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

47. Кірсанов В.В. Класифікація функцій і підготовка кадрів соціокультурних аніматорів у 

французькій культурології дозвілля (60-90-ті рр.) / В.В. Кірсанов // Вісник Книжкової 

палати. – 2000. – № 5. 



12 

 

  

48. Ключко Ю. Проблеми праці та відпочинку у цивілізованих країнах Заходу / Ю. Ключко // 

Посвіт. – 2000. – № 1. 

49. Кротова Ю.Н. Становление и развитие педагогики досуга в США и Великобритании: дис... 

д-ра пед. наук: 13.00.05 // Ю.Н Кротова. – СПб., 1994. 

50. Культурная политика в современном мире: шведская модель // Культура в современном 

мире: опыт, проблемы, решения : Информ. сб. – М., 1991. – Вып. 4. 

51. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе / У. Лоренц. – Амстердам. – К. : 

Ассоциация психиатров Украины, 1997. 

52. Любая работа и никакого жалования: система волонтёрства в культурных учреждениях 

Австралии // Панорама культурной жизни зарубежных стран. – М., 2000. – Вып. 2. 

53. Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: анимационная модель : дис... канд. пед. 

наук: 13.00.05 / Е.Б. Мамбеков. – СПб., 1992. 

54. Музеи будущего // Панорама культурной жизни зарубежных стран. – М., 2000. – Вып. 9. 

55. Музеи и изобразительное искусство для людей с ограниченными возможностями 

(инвалидов) в Великобритании и США // Культура в современном мире. – М., 1996. – 

Вып. 2. 

56. Некоторые аспекты организации социально-культурной деятельности во Франции // 

Культура и искусство за рубежом. – Сер. Культурно-просветительная работа. 

Самодеятельное творчество : Экспресс-информ. – М., 1988. – Вып. 4. 

57. Некоторые направления и формы работы с посетителями в парках США // Культура и 

искусство за рубежом. Сер.: Культ.- просвет. работа. Самодеят. творчество. Экспресс-

информ. — Москва: Гос. б-ка СССР им.Ленина, 1987. — Вып. 5. 

58. Новикова И.А. Организация досуга подрастающего поколения в США: традиции и 

современность / И.А. Новикова.– СПб. : СПбГИК, 1991. 

59. Общественная поддержка культуры во Франции, Германии, Норвегии, Канаде // Культура в 

современном мире. – 2002. – Вып. 5. 

60. Организация досуга за рубежом // Культурно-досуговая деятельность : учебник. – Москва : 

МГУК, 1998. 

61. Организация досуговой деятельности школьников за рубежом. – СПб. : Образование, 1994. 

62. Организация спортивного досуга населения ФРГ // Культура и искусство за рубежом. –

Сер. Культурно-просветительная работа. Самодеятельное творчество. Экспресс-информ. – 

1988. – Вып. 1. 

63. Орлова Е.В. Музеи и изобразительное искусство для людей с ограниченными 

возможностями (инвалидов) в Великобритании и США / Е.В. Орлова // Культура в 



13 

 

  

современном мире: опыт, проблемы, решения. – Науч.-инф. сб. – Вып. 1. – М. : Изд. РГБ, 

1996. 

64. Паркомания в Испании // Панорама культурной жизни зарубежных стран. – 1999. –       

Вып. 2–3. 

65. Петрищев В.И. Великобритания: социальная среда и досуг молодёжи / В.И. Петрищев. – 

Красноярск : Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1999. 

66. Пічкар О. Підготовка соціальних працівників у Великобританії / О. Пічкар // Соціальна 

політика і соціальна робота. – 2002. –  №3–4. – С. 26–31. 

67. Пойдём, поиграем в музее: новые методы просветительской работы с подрастающим 

поколением в Великобритании // Панорама культурной жизни зарубежных стран. – М., 

2002. – Вып. 3. 

68. Проблема демократизации культуры во Франции // Панорама культурной жизни 

зарубежных стран : Информ. сб. – Вып. 7–8. – М. : Изд-во РГБ, 2003. 

69. Проблемы музейного дела за рубежом // Культура в современном мире. – М., 1996. – 

Вып. 2. 

70. Проблемы семьи и профессиональной деятельности на Западе // Культура в современном 

мире: опыт, проблемы, решения : Науч.-информ. сб. – М., 2001. – Вып. 6. 

71. Сидор І. П. Теоретико-методичні засади професійної підготовки менеджерів дозвілля 

(Велика Британія) [Електронний ресурс] / І.П. Сидор. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2011_21/sudor.pdf – Загол. з екрану. 

72. Сидор І.П. Професійна підготовка менеджерів дозвілля в університетах Великобританії / 

[Електронний ресурс] І.П. Сидор. – Режим доступу : 

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/889 – Загол. з екрану. 

73. Современный туризм в странах Европы в цифрах // Культура в современном мире: опыт, 

проблемы, решения. – 1996. – Вып. 1. 

74. Социально-досуговая терапия для пожилых и её новые средства (из опыта работы США) // 

Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Информ.сб. – М., 1998. – Вып.2. 

75. Сравнительный анализ культурной политики Соединённых Штатов и Японии // Панорама 

культурной жизни зарубежных стран. – 2000. – Вып. 7–8. 

76. Стеббинс Р.А. Свободное время: к оптимальному стилю досуга: (Взгляд из Канады) / 

Р.А. Стеббинс // Социс. – М., 2000. – № 7. 

77. Терехова О. В. Индустрия досуга в США / О. В. Терехова. – М. : Наука, 1983. 

78. Титов Б.А., Кострова Н.А. Досуг в США : учеб. пособ. / Б.А. Титов, Н.А. Кострова. – СПб., 

1992. 



14 

 

  

79. Франция: культурная политика в регионах // Культура в современном мире. – 1997. – 

Вып. 3. 

80. Франция: новые шаги по демократизации культуры // Панорама культурной жизни 

зарубежных стран. – 1999. – Вып. 10. 

81. Цимбалюк Н. Дозвілля очима європейських соціологів / Н. Цимбалюк // Посвіт. – 2000. – 

№ 2. 

82. Щукина Т.А. Политика Канады в области культуры / Т.А. Щукина // США, Канада: 

экономика, политика, культура. – 2000. – № 9. 

83. Эволюция культурной деятельности французов с 1973 по 1997 годы // Культура в 

современном мире. – 2000. – Вып. 4. 

84. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, теория / 

Н.Н. Ярошенко. – М., 2000. 

 


