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Силабус курсу 

Індустрія дозвілля  
 

 Освітній ступінь “Бакалавр” 

 Спеціальність 025 “Музичне мистецтво” 

 Спеціалізація “Спів (академічний, народний)” 

 Період навчання: 

 2 роки 10 міс. – V семестр 

 3 роки 10 міс. – V семестр 

 Кількість кредитів: 3. 

 Мова викладання: українська. 
 

Керівник курсу 

 

Хортова-Мельчинська Ірина Петрівна – викладач першої 

кваліфікаційної категорії. 

Контактна інформація: 050 383 87 61, sviatosvit@ukr.net    

 

Прореквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

 

Прореквізити дисципліни: базові знання з гуманітарних дисциплін, 

соціологія, історія мистецтв, культурологія, народознавство, історії свят та 

обрядів  

Постреквізити дисципліни: основи шоу-бізнесу, менеджмент 

соціокультурної сфери 

 

Призначення дисципліни 

 

 Дисципліна «Індустрія дозвілля» належить до вибіркових навчальних 

дисциплін вільного вибору студента (циклу загальної підготовки) й 

призначена для формування у студента усвідомлення сутності та змісту 

основних понять і категорій організації дозвілля; набуття ним методичних 

навичок організації та проведення різних форм культурно-дозвіллєвої 

діяльності, творчих проектів; закріплення практичних навичок роботи з 

різними категоріями населення; спрямування студентів на самостійне 

поглиблене вивчення навчального матеріалу через рекомендовану літературу 

та виконання практичних завдань.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

- теоретично-категоріальний апарат організації та методики 

культурно-дозвіллєвої діяльності;  

- сутність і зміст сучасних технологій організації КДД; 

- сучасну індустрію дозвілля та її основні напрямки діяльності; 
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- форми, засоби та методи КДД; 

- методику організації та проведення різних дозвіллєвих заходів; 

- особливості аудиторії дозвіллєвої сфери; 

- загальні тенденції і місцеві особливості в розвитку творчості 

населення, організації студій, творчих колективів, гуртків художньої 

самодіяльності, хобі-груп; 

- технологію створення різних творчих проектів, поліфункціональних 

програм; 

- особливості організаційної діяльності дозвіллєвих установ 

державного та комерційного сектору.  

вміти: 

- організовувати та проводити різні культурно-розважальні заходи; 

- спрямовувати свою діяльність на збереження та популяризацію 

традиційної народної культури свого регіону; 

- організовувати масові заходи для різних категорій населення, 

спрямовані на здійснення патріотичного, морального, естетичного 

виховання; 

- допомагати в організації конструктивного сімейного відпочинку; 

- адаптувати традиційні форми КДД в організацію сучасних заходів: 

корпоративів (тімбілдінг), ток-шоу, благодійних акцій, презентацій, 

вечірок, автопаті тощо; 

- організовувати експозиційно-виставкову діяльність,  екскурсійні 

програми та маршрути.  

  

Метою вивчення дисципліни є одержання комплексу знань відносно 

нових форм і методів технології культурно-дозвіллєвої діяльності.  

Предметом навчальної дисципліни є методи і прийоми організації 

дозвіллєвої діяльності. 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення дисципліни 

«Індустрія дозвілля» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти 

таких компетентностей:  

− Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (ЗК -2)  

− Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК - 9) 

− Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. (ФК - 3) 

− Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати 

професійні знання у практичній діяльності (ФК - 7) 

− Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій (ФК – 

14). 
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− Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури (ФК - 16) 

 

 Зміст навчальної дисципліни 

 

 Курс розроблено таким чином, щоб студент ознайомився з основними 

джерелами індустрії дозвілля. Дисципліна спрямована на формування 

базових знань про об’єкт, предмет, основні завдання та методи 

дозвіллєзнавства як науки, основні категорії та поняття дозвілля, 

формування знань про ключові проблеми сучасного стану індустрії дозвілля 

для подальшого використання в творчій діяльності. 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Понятійно - категоріальний апарат дозвіллєвої 

сфери. 

2 

2. Загальна характеристика сучасної системи закладів 

культури та мистецтва. 

6 

3. Особливості організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності для різних соціальних інституцій. 

6 

4. Аматорство як форма самореалізації особистості. 6 

5. Організація дозвіллєвої діяльності в 

просвітницьких закладах культури. 

6 

6. Івент-агенції як зразки європейських форм 

організації дозвілля населення. 

4 

7. Загальна характеристика форм культурно-

дозвіллєвої діяльності.   

5 

8. Поняття про сучасні інформаційно - дискусійні 

форми дозвілля. 

6 

9. Методика та організація ігрової діяльності. 8 

10. Клубний вечір як комплексна форма індустрії 

дозвілля. 

6 

11. Загальна характеристика видовищних форм 

дозвілля. 

6 

12. Шоу як інноваційна видовищна форма дозвілля. 6 

13. Свято як комплексна форма індустрії дозвілля. 8 

14. Соціальні замовлення як допомога в організації 

святкових подій, розважальних заходів, 

корпоративного дозвілля. 

6 
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15. Анімація як складова частина організації дозвілля. 6 
16. Актуальні проблеми діяльності дозвіллєвої сфери 

України. 

4 

 

Індивідуальні завдання 

№п/п Назва теми Кіл-ть 

годин 

1 Розробити план проведення тематичної розважальної вечірки для молодіжної 

аудиторії, зазначивши назву, тему,  ідею вечірки.   
1 

2 Розробити анімаційну програму для організації та проведення в туристично-

рекреаційному комплексі (санаторії, пансіонаті, курортному готелі, туристському 

готелі, кемпінгу тощо) 

1 

 

Рекомендована література 

 

Основна:  

1. Бабенко Н.А. Педагогічні умови організації сімейного дозвілля в 

сільських клубних закладах /Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеню канд. пед. наук/ Н.А. Бабенко - КНУКіМ – К., 2004. 

– 20 с. 

2. Бирженюк Г.М. Основы  региональной культурной политики и 

формирования культурно-досуговых програм/ Г.М. Бирженюк, А.П.  

Марков – СПб.: Изд-во СПб инст-та культуры., 1992. – 126 с. 

3. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник/ В.Й. Бочелюк, 

В.В.  Бочелюк - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с. 

4. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогіка досуга: Учебн. пособие. – М.: 

Моск. псих.-соц. ин-т.: Флінта, 1998. – 240 с.  

5. Гармаш І.І. У годину дозвілля/ І.І. Гармаш – К.: Урожай, 1992. 

6. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности/ А.Д. 

Жарков – М.: МГУК, 1998. – 248 с. 

7. Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / А.Д. 

Жарков, В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. – 461 с. 

8. Житницький А.З. Драматургія масових театралізованих заходів. 

Навчальний посібник/А.З. Житницький. – Х.: ХДАК, 2004 р. – 632 с.   

9. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ/ В.П. Зайцев – К.: 

Дакор, 2003.–304 с. 

10. Исаенко В.П. Методика использования игрового общения в работе с 

детьми и подростками: Метод. Пособие/ В.П. Исаенко – М.: ВНМЦНТ 

КПР, 1991. 

11. Комиссаренко С.С. Клуб как социально-культурное явление: 

Исторические аспекты развития: Учебное пособие/ С.С. Комиссаренко 

– СПб, 1997. – 158 с. 
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12. Методические рекомендации по разработке  целевых комплексных 

программ культурно-просветительной работе в регионе (сост. 

Кучинский С.С.). – К.: КГИК, 1989. – 24 с. 

13. Обертинська А.П. Масові ігри та свята: Навч. посібн./ А.П. Обертинська 

– К.: Вища школа, 1980. – 181 с. 

14. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності в клубних закладах 

розвинених зарубіжних країн: / ін форм. довідка до метод. розр. / ред. 

Балабанова І.О. – К, 1998. – 51 с. 

15. Організація рекреаційної діяльності: матеріали до курсу лекцій / Уклад. 

Сочка К.А.–Ужгород, 1997.– 29 с.  

16. Петрова І.В.  Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник/ І.В. Петрова – 

К.: Кондор, 2005. – 408 с. 

17. Соціально-психологічна допомога молоді з особливими потребами : 

метод. рекомендації: Вип. 5 / Скл. О.Д. Уманчук. – Миколаїв, 2000. – 34 

с. 

18. Стрельцов Ю.А. Общение в сфере свободного времени: Учебное 

пособие /       Ю.А. Стрельцов -  М.: 1991. – 116 с. 

19. Теренова О.В. Реалізація виховного потенціалу громадської думки в 

діяльності установ культури клубного типу /Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеню канд.. пед. наук/ КНУКіМ. – К., 2003. – 18 

с. 

20. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и юношей в сфере досуга / 

Б.А. Титов – СПб., 1996. – 275 с. 

21. Цимбалюк Н.М. Концепція та головні напрямки комерційних 

культурно-дозвіллєвих програм Міністерства культури України/ Н.М. 

Цимбалюк – К., 1991. 

22. Цимбалюк Н.М. Соціально-педагогічні проблеми удосконалення 

культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах культури України: Теорія, 

методологія, практика/ Н.М. Цимбалюк – К.: КДІК, 1997. 

23. Цюлюпа С.Д. Педагогічні умови формування культури вільного часу 

студенів /Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню канд.. пед. 

наук/ КНУКіМ. – К., 2004. – 20 с. 

24. Черный Г.П. Педагогические технологии массового празника/ Г.П. 

Черный – М., 1990. 

25. Шубин И.Б. Организация досуга и шоу-программ/ И.Б. Шубин – Ростов 

н/Д.: Фенікс, 2003. – 52 с. 

26. Яремченко В.Д. Тенденции функціонування СКС в Україні. 1988-1995 

рр. // Автореферат десерт. К.: КДУКіМ, 1997. 

 

Допоміжна:  

 

1. Абрамов Л.К. Менеджмент у сфері культури: Тренінг. – Л.К. Абрамов, 

Т.В. Азаров – Кіровоград: ЦПТІ, 2000. – 88 с. 



6 

2. Барабаш О.Д. Свята та розваги в дитячому садку/ О.Д. Барабаш – К.: 

Освіта, 1995. 

3. Бибарув Т.С. Учебно-игровой тренинг специалистов социокультурной 

сферы: Уч. пос./ Т.С. Бибарув – СПб., 1999.– 64 с. 

4. Воропай О. Звичаї нашого народу О. Воропай – К.: Оберіг, 1991. 

5. Головатый Н.Ф. Социология молодежи: курс лекцій/ Н.Ф. Головатый – 

К.: МАУП, 1999. – 224 с. 

6. Галуцкий  Г.М.  Управляемость  культуры  и  управление  культурными 

процессами / Г.М. Галуцкий - М., 1998. -  463с.  

7. Елжова Н.В. Веселые праздники для серйозных людей/ Н.В. Елжова –

Ростов н/Д.: Фенікс, 2003.– 352 с. 

8. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: 

Учебник/ Н.А. Зайцева – М.: Академия, 2004 г., 225с.  

9. Игры – обучение, тренинг, досуг…/ Под ред. В.В. Петрусинского // В 4-

х книгах. – М.: Новая школа, 1994. – 68 с. 

10. Игры для любой компании / Авт. сост. Э. Прозоров. – Ростов н/Д, 2002.–

84 с. 

11. Козацька веселка над Бугом. Свята та обряді за народним календарем в 

козацьких поселеннях Миколаївщини: Хрестоматія з Народознавства / 

Під  

        кер. В.Я. Дрізо, О.О. Царельник. – Миколаїв.: Можливості Кіммерії, 

2002 

12. Копієвська О.Р. Паркова індустрія (організаційно-правовий аспект): 

навч. посіб. / О.Р. Копієвська. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 321 с. 

13. Копієвська О.Р. До питання законодавчого регулювання культури в 

Україні / О.Р. Копієвська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – Львів, 

2008. – Вип. 47. – С. 83-89. 

14. Копієвська О.Р. Ефективність правового регулювання регіональної 

культурної політики / О.Р. Копієвська // Держава і право: зб. наук. пр. / 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2007. – 

Вип. 36. Юрид. і політ. науки. – С. 22-27. 

15. Копієвська О.Р. Культурна функція держави в контексті національного 

державотворення // О.Копієвська Монографія, К.: Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, 2010. – 272 с.  

16. Новиков С.Ю. Любимые празники/ С.Ю. Новиков – М.: АСТ-ПРЕСС 

СКД, 2004.–320 с. 

17. Поплавський М.М. Азбука Паблік Рілейшнз/ М.М. Поплавський – К.: 

Такі справи, 1997. – 316 с. 

18. Поплавський М.М. Антологія сучасної української естради/ М.М. 

Поплавський – К.: Преса Укр., 2003. – 240 с.: іл.. 

19. Поплавський М.М. Менеджер шоу-бізнесу/ М.М. Поплавський. – К.: 

МП “Леся”, 1998. – 445 с. 
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20. Поплавський М.М. Менеджер культури/ М.М. Поплавський. – К.: МП 

“Леся”, 1996. – 416 с.: ил. 

21. Рудич Л. И. Менеджмент социально-культурной сферы. Основы 

технологии: Учебное пособие.  / Л.И. Рудич. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1996.-268 с.  

22. Сондер, М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных 

мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы/Марк Сондер: пер. с 

англ. [Д.В. Скворцова]; под. общ. ред. Н. Стрижак. – М.: Вершина, 

2006. – 544 с.: ил., табл. 

23. Теория и практика социокультурного  менеджмента: курс лекций. – 

Сибирский федералный университет: Красноярск, 2007. – 82 с.  

24. Тульчитский Г.Л.    Менеджмент в сфере культуры/ Г.Л. Тульчинський 

– СПб., 2001. 

25. Тульчинський Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебн. пос./ Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л.  Шекова– СПб.: Лань, 2003. – 528 с., ил. 

26. Теория и практика социокультурного менеджмента: курс лекций. – 

Красноярск:  Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет», 2007. – 82 с. 

27. Фролова Т.А. Экономика и управление в сфере СКС и туризма: 

конспект лекций[електронный ресурс]/Т.А. Фролова. – Таганрог: ТГИ 

ЮФУ, 2010. – Режим доступа - http://www.aup.ru/books/m204/ 

28. Шекова  Е.Л. Менеджмент  в  сфере  культуры:  российский  и  

зарубежный опыт / Е.Л. Шекова. – СПб.: Алетейя, 2006. – 185 с.  

29. Event-менеджмент/[У. Хальцбаур, Э. Йетгингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, 

М. Целлер]; пер. с немецкого Т. Фоминой. – М.: Эскмо, 2007. – 384 с. : 

ил. – (библиотека ЭКСПЕРТА). 

30. Козлова Т. К. Что такое «культурный продукт»? статья четвертая / Т.К. 

Козлова // «Клуб»: творчество, общение, интерес», 2006. - № 5 (май).   

31. Мясоедов С. П. Основы кросс-культурного менеджмента: Как вести 

бизнес с представителями других стран и культур / С. П. Мясоедов. — 

М.: Дело, 2008. — 312 с. 

32. Побожій С.І. Основи ART-Менеджменту: Навчальна програма курсу. 

Методичні вказівки для самостійної роботи [електронний ресурс]/ С.І. 

Побожій. – Суми: УАБС, 2002. – 22 с. – Режим доступу  

dspace.uabs.edu.ua/bitstream/.../SGD2013.p  

33. Ретюнских Л.Т. Философия игры/  Л.Т. Ретюнских – М.: Вузовская 

книга, 2002. – 256 с. 

34. Селянська Л.Б. Хочу на сцену. Методичні рекомендації проведення 

дозвіллєвих заходів. / Л.Б. Селянська. – Д. Стакер, 1997. 

35. Яворовская И.А. Полная энциклопедия праздников/ И.А. Яворская–

Ростов н/Д.: Проф-Пресс, 2004 –80 с. 
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36. Я пізнаю світ: Свята різних народів: Дитяча енциклопедія. / Авт. 

упоряди. – І. Полянська, Н. Оніна. – К.: Школа, 2003. – 470 с.: іл. 

 

Інтернет-ресурси  

 

1. Закон України «Про музеї та музейну справу» [Електронний ресурс]// 

Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр. - Назва з екрану;  

2. Закон України «Про Бібліотеки та бібліотечну справу» [Електронний 

ресурс]// Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр.  - Назва з екрану;  

3. Закон України «Про Культуру» [Електронний ресурс]// Верховна Рада 

України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.  - Назва з екрану;  

4. Закон України «Про театри і театральну справу» [Електронний 

ресурс]// Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2605-15.  - Назва з екрану; 

5. Закон України «Про охорону культурної спадщини» [Електронний 

ресурс]// Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.  - Назва з екрану; 

6. Закон України «Про гастрольні заходи в Україні» [Електронний 

ресурс]// Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1115-15.  - Назва з екрану; 

7. Закон України «Про кінематографію» [Електронний ресурс]// Верховна 

Рада України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр.  - Назва з екрану; 

8. http://rada.gov.ua/  

9. http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index 

10. http://culturalstudies.in.ua/index2.php  

11. http://nightlife.tochka.net/glossary/ 

12. http://corporatiffchik.ru/vidy-korporativov/ 

13. http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm  

14. http://o-dosuge.ru/category/teoriya-kulturno-dosugovoj-deyatelnosti/page/2  

15. http://www.niss.gov.ua/articles/528/ 

16. http://www.dmc-art-

ukraine.org.ua/index.php?option=com_content&view=frontpage  

17. http://www.polianinyury.ru/menedgment/osnova-menedgmenta.html  

18. http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635b3ac68b5c53b89421316c27_0.

html 

19. http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65625a3bd78b5c53a89421306d37_0

.html 

20. http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu/part_2

_1.html 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2605-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1115-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр
http://rada.gov.ua/
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index
http://culturalstudies.in.ua/index2.php
http://nightlife.tochka.net/glossary/
http://corporatiffchik.ru/vidy-korporativov/
http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm
http://o-dosuge.ru/category/teoriya-kulturno-dosugovoj-deyatelnosti/page/2
http://www.niss.gov.ua/articles/528/
http://www.dmc-art-ukraine.org.ua/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.dmc-art-ukraine.org.ua/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.polianinyury.ru/menedgment/osnova-menedgmenta.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635b3ac68b5c53b89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635b3ac68b5c53b89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65625a3bd78b5c53a89421306d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65625a3bd78b5c53a89421306d37_0.html
http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu/part_2_1.html
http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu/part_2_1.html


9 

21. http://tourlib.net/books_tourism/saak.htm 

22. http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_15_21.php 

23. http://culturalstudies.in.ua/knigi_7_12.php 

24. http://www.logos-ergos.com/eventmenedjment.html 

25. http://kava.ua/komandoobrazovanie.html  

26. www.nbuv.gov.ua/portal/.../N144p185-189.pdf  

27. http://www.virtual.ks.ua/students/4760-methods-of-recreation-for-children-

and-youth.html  

28. http://pidruchniki.ws/13331222/turizm/muzeyi_tsentri_organizatsiyi_dozvill

ya  

29. http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk.htm  

30. http://pidruchniki.ws/11540510/turizm/organizatsiya_vidpochinku_dozvillya

_rozvag  

31. http://pidruchniki.ws/17280924/turizm/organizatsiya_dozvillya_zakladah_re

storannogo_gospodarstva  

32. http://organizator.pp.ua/orhanizatsiya-dozvillya/  

33. http://pidruchniki.ws/14860110/turizm/animatsiyni_poslugi  

34. http://pidruchniki.ws/16400116/turizm/organizatsiya_dozvillya_parkah  

35. http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu/index.

html  

36. http://o-dosuge.ru/  

37. ftp://lib.sumdu.edu.ua/ebooks/KnigiCD/7_CD.pdf  

38. http://teenslang.su/id/9932  

39. http://www.kbect.com/event_slovar         

 

Методи контролю 

Форма підсумкового контролю успішності навчання за ОПП:  

- поточний; 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100 – бальною шкалою та 

шкалою ECTS – A (90 - 100),  B (82 - 89),  C (75 - 81),  D (64 - 74),  E (60 -63), 

Fx (35 - 59), F (1 - 34). Кредитно-модульна система з переведенням в 

національну (чотирибальна: 5 – «відмінно», 4 - «добре», 3 - «задовільно», 2 

– «незадовільно»). 

       

 Поточний контроль здійснюється на кожному аудиторному занятті 

шляхом перевірки виконання практичних завдань. Оцінюється рівень 

виконання завдань аудиторної роботи та самостійної підготовки (вивчення 

теоретичного матеріалу та його практичне засвоєння). 

 

Шкала семестрового оцінювання: національна та ECTS 

http://tourlib.net/books_tourism/saak.htm
http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_15_21.php
http://culturalstudies.in.ua/knigi_7_12.php
http://www.logos-ergos.com/eventmenedjment.html
http://kava.ua/komandoobrazovanie.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/.../N144p185-189.pdf
http://www.virtual.ks.ua/students/4760-methods-of-recreation-for-children-and-youth.html
http://www.virtual.ks.ua/students/4760-methods-of-recreation-for-children-and-youth.html
http://pidruchniki.ws/13331222/turizm/muzeyi_tsentri_organizatsiyi_dozvillya
http://pidruchniki.ws/13331222/turizm/muzeyi_tsentri_organizatsiyi_dozvillya
http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk.htm
http://pidruchniki.ws/11540510/turizm/organizatsiya_vidpochinku_dozvillya_rozvag
http://pidruchniki.ws/11540510/turizm/organizatsiya_vidpochinku_dozvillya_rozvag
http://pidruchniki.ws/17280924/turizm/organizatsiya_dozvillya_zakladah_restorannogo_gospodarstva
http://pidruchniki.ws/17280924/turizm/organizatsiya_dozvillya_zakladah_restorannogo_gospodarstva
http://organizator.pp.ua/orhanizatsiya-dozvillya/
http://pidruchniki.ws/14860110/turizm/animatsiyni_poslugi
http://pidruchniki.ws/16400116/turizm/organizatsiya_dozvillya_parkah
http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu/index.html
http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu/index.html
http://o-dosuge.ru/
ftp://lib.sumdu.edu.ua/ebooks/KnigiCD/7_CD.pdf
http://teenslang.su/id/9932
http://www.kbect.com/event_slovar
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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 

 

Політика навчальної дисципліни 

 

Політика перескладання. Перескладання кожної з форм поточного 

контролю здійснюється за бажанням студента один раз зі зниженням оцінки 

на один бал від отриманого результату за чотирибальною системою 

оцінювання. Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату за 

наявності поважних причин.  

Політика академічної доброчесності. Списування під час поточних занять, 

контрольних робіт та екзамену заборонені.  

Політика відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. З об’єктивних причин (напр., 

хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за погодженням із 

керівником курсу.  

 


