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1. Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр» 
 
Найменування 
показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

 Денна форма Заочна форма 
Кількість кредитів 
ЄКТС – 3 

Аудиторні: 

Загальна кількість 
годин – 90 

  

Кількість модулів – 
3 

Семестр: 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 2 
аудиторних – 32 
самостійної роботи 
студента –  

V семестр – 3 роки 
навчання – 90 год. 
VII семестр – 4 роки 
навчання – 90 год. 

V семестр – 3 роки 
навчання – 90 год. 
VII семестр – 4 роки 
навчання – 90 год. 

Лекції: 
  
Лабораторно-практичні (семенарські): 

32 год. 8 
Вид підсумкового 
контролю: залік 

Індивідуальні: 
  

Форма 
підсумкового 
контролю: 
Тестовий контроль 

Самостійна робота: 
58 82 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної 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) 
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− Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій (ФК – 14). 
− Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, 

популяризації та пропаганди досягнень музичної культури (ФК - 16) 
 
Завдання дисципліни:  
- усвідомлення сутності та змісту основних понять і категорій організації 
дозвілля; 
- набуття 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.  

 
3. Очікувані результати навчання 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Спів (академічний, 
народний») вивчення навчальної дисципліни «Індустрія дозвілля» забезпечує 
досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання 
(ПРН): 

 

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; 
- 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.  

Програмні результати навчання Шифр ПРН 
Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами 
формування наукової теми та розуміння подальших перспектив 
розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

ПРН 7 

Демонструвати музично-теоретичні, культурноісторичні знання з 
музичного мистецтва 

ПРН 15 
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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.  

 
 
4.  Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.  

 
4. 1. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

- експрес-опитування; 
- презентації практичних робіт; 
- тестовий контроль знань 
- залік. 

 
4. 2. Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
Форми контролю знань студентів: 

- 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). 
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4.3 Критерії поточного оцінювання знань студентів 
 

 
Усний виступ 
та виконання 
практичного 

завдання 

 
Критерії оцінювання 

4 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, має 
глибокі і міцні знання, виявляє елементи творчого підходу, 
його практичного втілення при виконання практичних 
завдань.  
Користується основною та додатковою літературою. 

3 В   цілому  володіє   навчальним   матеріалом   викладає його 
основний зміст, частково аналізує, використовує при 
виконанні практичних завдань. 
Використовує основну літературу 

2 Не   в   повному   обсязі    володіє   навчальним    матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 
обґрунтування) викладає його під час усних виступів. При 
виконанні практичних завдань правильно відтворює близько 
половини навчального матеріалу. Іноді використовує 
літературу. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом. не в змозі викласти 
зміст  більшості  питань  теми  під  час  усних  виступів та при 
виконанні практичних завдань, допускає при цьому суттєві 
помилки. 
Літературою не користується. 

0 Не   володіє   навчальним   матеріалом   та   не   в   змозі його 
викласти, не розуміє змісту теоретичних 
питань та практичних завдань.  
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Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

       Весь обсяг роботи студента за семестр підсумовується за допомогою 
накопичувальної системи балів. Підсумковий бал з навчальної дисципліни є 
сумою балів, одержаних знання матеріалу тем - за поточний, семестровий 
контроль, ведення конспекту,  з подальшим переведенням в національну.  
       Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за різні види 
завдань вказана в таблиці. 
 
 
 

  
Змістовий модуль 1 

Ра
зо

м
 за

 
те

м
ам

и 
1-

го
 зм

іс
то

во
го

 
м

од
ул

ю
 

 Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6  

Практичні 4 4 4 4 4 4 24 
 

 Змістовий модуль 2 
 Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 

Практичні 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

  
Змістовий 
модуль 2 

Ра
зо

м
 за

 
те

м
ам

и 
2-

го
 зм

іс
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во
го
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од
ул

ю
 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Іс
пи

т 
(з

ал
ік

) 

Вс
ьо

го
 

 Т 9 Т 10     
Практичні 4 4 40 16 

 
20 100 

 
Т 1, Т 2 ... Т 16 – теми занять. 

 
 

Модульний (семестровий) контроль знань студентів 
Модульний контроль проводиться з метою визначення стану успішності 
здобувачів вищої освіти за період модуля семестру). Модульний (семестровий) 
контроль знань студентів (залік) здійснюється через виконання практичного 
завдання в тестовій (письмовій) формі. 
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4.4. Критерії підсумкового модульного оцінювання знань студентів 
 

Письмова 
контрольна 
робота або 
тестування 

 

Критерії оцінювання 

17 - 20 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час 
письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 
Правильно вирішив усі тестові завдання. 

16 - 13 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 
його викладає під час письмових відповідей, в основному 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 
тестових завдань. 

12 - 9 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 
зміст під час усних письмових відповідей, але без глибокого 
всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури допускаючи при цьому 
окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 
половину тестових завдань. 

8 - 5 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає його під час письмових відповідей, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив 
меншість тестових завдань. 

4 - 1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 
відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 
вирішив окремі тестові завдання. 



9 
 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 
вирішив жодного тестового завдання. 

  

Критерії підсумкового семестрового оцінювання знань студентів 
        
Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за поточний 
та модульний контроль з подальшим переведенням в національну шкалу. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за всі види виконаних 
робіт – 100. 
 

 

 

4.5. Шкала семестрового оцінювання 

Національна   5-ти бальна шкала Сума балів 
(R) 

Шкала 
ECTS 

5 (відмінно) 
Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 
матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує 
вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, виявляючи 
при цьому особисту позицію. Використовує додаткову 
літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 
Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому рівні. 
Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не завжди 
впевнено  і точно. Самостійно готує практичні завдання, але має 
потребу в консультації викладача.  

81-89 B 

71-80 C 

3 (задовільно) 
Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, але 
виявляє знання і розуміння основних питань теми і здатен 
поверхово аналізувати вивчений матеріал та відтворювати 
практичні завдання з помилками. Плутається в термінології.   

61-70 D 

51-60 E 

2 (незадовільно) 
Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює мету 
навчально-пізнавальної діяльності. 

21-50 FX 

0-20 F 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНДУСТРІІЇ 

ДОЗВІЛЛЯ 

Тема 1.1. Понятійно - категоріальний апарат дозвіллєвої сфери. Вступ. Мета 

та завдання дисципліни «Індустрія дозвілля». Теоретичні основи: функції, 

принципи, теорії, напрямки.  Структура дозвіллєвої діяльності. 

Тема 1.2. Загальна характеристика сучасної системи закладів культури та 

мистецтва. Сучасна мережа дозвіллєвих закладів клубного типу. Класифікація 

закладів дозвілля культурно-освітнього та мистецького спрямування. 

Класифікація спортивно-рекреаційних закладів та дозвіллєвих установ . 

Розвиток дозвіллєвої сфери України. Регіональні особливості організації 

дозвілля 

Тема 1.3. Особливості організації культурно-дозвіллєвої діяльності для 

різних соціальних інституцій. Загальна характеристика різних категорій 

населення. Методика вивчення дозвіллєвих потреб населення. Організація 

сімейного дозвілля. 

Тема 1.4. Аматорство як форма самореалізації особистості. Народна художня 

творчість у структурі організації дозвіллєвої діяльності. Класифікація художньої 

самодіяльності. Студії. Гуртки. Коленктиви. Види і жанри художньої 

самодіяльності. Хобі-групи  як інститути дозвілля: класифікація та зміст 

діяльності. 

Тема 1.5. Організація дозвіллєвої діяльності в просвітницьких закладах 

культури. Сучасні культурно – освітні заклади: бібліотеки, арт центри, кафе – 

книгарні. Музеї. Види музеїв. Основні напрямки діяльності. Парки. Класифікація 

парків. Напрями і програми діяльності. 

Тема 1.6. Івент-агенції як зразки європейських форм організації дозвілля 

населення. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2. СУЧАСНІ ФОРМИ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ 

Тема 2.1. Загальна характеристика форм культурно-дозвіллєвої діяльності. 



11 
 

Тема 2.2. Поняття про сучасні інформаційно - дискусійні форми дозвілля.  

Бесіда, лекція, диспут, дискусія як традиційні інформаційні форми дозвілля. 

Екскурсії, творчі зустрічі, конференції, презентації як комплексні пізнавальні 

форми організації дозвілля. Ток-шоу як інноваційна форма дозвілля. 

Відродження рингу як інформаційно-розважальної форми дозвілля.  Специфіка 

підготовки та організації інформаційно-дискусійних програм. 

Тема 2.3. Методика та організація ігрової діяльності. Гра як засіб організації 

дозвілля. Класифікація ігор. Методика підготовки та проведення гри. Тематичні 

та сюжетні ігрові програми. Особливості їх сценарно-режисерського вирішення. 

Тема 2.4. Клубний вечір як комплексна форма індустрії дозвілля. 

Класифікація клубних вечорів. Методика організації та проведення вечорів 

відпочинку. Сучасні форми вечорів відпочинку: корпоративи, вечірки (Party), 

тимбілдинг, family day (день родини). 

Тема 2.5. Загальна характеристика видовищних форм дозвілля. Концерт. 

Види концертів. Сценарно-режисерські особливості. Фестивалі та огляди. 

Методика підготовки та проведення  

Тема 2.6. Шоу як інноваційна видовищна форма дозвілля. Види та форми 

шоу-програм. Методика організації та проведення шоу-програм 

Тема 2.7. Свято як комплексна форма індустрії дозвілля. Види свят та їх 

характеристика 

Тема 2.8. Соціальні замовлення як допомога в організації святкових подій, 

розважальних заходів, корпоративного дозвілля. 

Тема 2.9. Анімація як складова частина організації дозвілля. Методичні 

особливості організації і проведення сучасних форм дозвілля в торговельно-

розважальних центрах, готельно-рекреаційних комплексах, в дитячих курортно- 

оздоровчих установах. 

Тема 2.10. Актуальні проблеми діяльності дозвіллєвої сфери України. 

Перспективи розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності міжнародного рівня в 

Україні. 
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6. Структура навчальної дисципліни 
 

ТЕМА Кількість годин 
денна форма 

2 роки 10 місяців 3 роки 10 місяців 

В
сь

ог
о 

 

У тому 
числі 

 

В
сь

ог
о 

 

У тому 
числі 

 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНДУСТРІІЇ ДОЗВІЛЛЯ 
Тема 1.1. Понятійно - категоріальний апарат 
дозвіллєвої сфери. 

2 2  2 2  

Тема 1.2. Загальна характеристика сучасної 
системи закладів культури та мистецтва. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 1.3. Особливості організації культурно-
дозвіллєвої діяльності для різних соціальних 
інституцій. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 1.4. Аматорство як форма самореалізації 
особистості. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 1.5. Організація дозвіллєвої діяльності в 
просвітницьких закладах культури. 

6 2 4 6 2 3 

Тема 1.6. Івент-агенції як зразки європейських 
форм організації дозвілля населення. 

5 2 3 4 2 2 

Всього за змістовим модулем 31 12 19 29 12 17 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2. СУЧАСНІ ФОРМИ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ 

Тема 2.1. Загальна характеристика форм культурно-
дозвіллєвої діяльності.   

6 2 4 5 2 3 

Тема 2.2. Поняття про сучасні інформаційно - 
дискусійні форми дозвілля. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 2.3. Методика та організація ігрової 
діяльності. 

6 2 4 8 2 6 

Тема 2.4. Клубний вечір як комплексна форма 
індустрії дозвілля. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 2.5. Загальна характеристика видовищних 
форм дозвілля. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 2.6. Шоу як інноваційна видовищна форма 
дозвілля. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 2.7. Свято як комплексна форма індустрії 
дозвілля. 

6 2 4 8 2 6 

Тема 2.8. Соціальні замовлення як допомога в 
організації святкових подій, розважальних заходів, 
корпоративного дозвілля. 

6 2 4 6 2 4 

Тема 2.9. Анімація як складова частина організації 
дозвілля. 

6 2 4 6 2 4 
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Тема 2.10. Актуальні проблеми діяльності 
дозвіллєвої сфери України. 

5 2 3 4 2 2 

Всього за змістовим модулем 59 20 39 61 20 41 
Всього 90 32 58 90 32 58 

 
 

ТЕМА Кількість годин 
Заочна форма 

навчанняя 

В
сь

ог
о 

 

У тому числі 
 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ам

ос
ті

й
на

 
ро

бо
та

 

1 2 3 4 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНДУСТРІІЇ ДОЗВІЛЛЯ 
Тема 1.1. Понятійно - категоріальний апарат дозвіллєвої сфери. 2 0,5 1,5 
Тема 1.2. Загальна характеристика сучасної системи закладів 
культури та мистецтва. 

6 0,5 5,5 

Тема 1.3. Особливості організації культурно-дозвіллєвої 
діяльності для різних соціальних інституцій. 

6 0,5 5,5 

Тема 1.4. Аматорство як форма самореалізації особистості. 6 0,5 5,5 
Тема 1.5. Організація дозвіллєвої діяльності в просвітницьких 
закладах культури. 

6 0,5 5,5 

Тема 1.6. Івент-агенції як зразки європейських форм організації 
дозвілля населення. 

5 0,5 4,5 

Всього за змістовим модулем 31 3 28 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2. СУЧАСНІ ФОРМИ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ 

Тема 2.1. Загальна характеристика форм культурно-дозвіллєвої 
діяльності.   

6 0,5 5,5 

Тема 2.2. Поняття про сучасні інформаційно - дискусійні форми 
дозвілля. 

6 0,5 5,5 

Тема 2.3. Методика та організація ігрової діяльності. 6 0,5 5,5 
Тема 2.4. Клубний вечір як комплексна форма індустрії 
дозвілля. 

6 0,5 5,5 

Тема 2.5. Загальна характеристика видовищних форм дозвілля. 6 0,5 5,5 
Тема 2.6. Шоу як інноваційна видовищна форма дозвілля. 6 0,5 5,5 
Тема 2.7. Свято як комплексна форма індустрії дозвілля. 6 0,5 5,5 
Тема 2.8. Соціальні замовлення як допомога в організації 
святкових подій, розважальних заходів, корпоративного 
дозвілля. 

6 0,5 5,5 

Тема 2.9. Анімація як складова частина організації дозвілля. 6 0,5 5,5 
Тема 2.10. Актуальні проблеми діяльності дозвіллєвої сфери 
України. 

5 0,5 4,5 

Всього за змістовим модулем 59 5 54 
Всього 90 8 82 
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7. 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 

 
 

8. Методи навчання 

Словесні Наочні Практичні 

Розповідь  Ілюстрація  Практична робота 

Пояснення  Демонстрація  

Бесіда Спостереження  

Інструктаж   

 

9. Інструменти, обладнання  та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна  

(у разі потреби) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodle -
інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти. 

Під час викладання матеріалу використовується мультимедійне 
обладнання для демонстрації презентаційного та відео-матеріалу. 

 

Орієнтовні питання до іспиту (заліку): 
1. Зміст та завдання дисципліни «Індустрія дозвілля».  

2. Сутність понять: «вільний час», «відпочинок», «дозвілля», «розвага», 

«культурно - дозвіллєва діяльність», «соціально-культурна діяльність».  

3. Структура культурно - дозвіллєвої діяльності. Функції дозвілля. Соціально-

культурна цінність дозвілля та його роль у формуванні особистості. 

4. Загальне поняття методики, форм, засобів культурно-дозвіллєвої діяльності. 

5. Загальна характеристика сучасної інфраструктури дозвілля. 

6. Сучасна мережа закладів дозвілля клубного типу. Основні напрямки 

діяльності 
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7.  Класифікація закладів дозвілля культурно - освітнього та мистецького 

спрямування. 

8.   Класифікація спортивно-рекреаційних закладів та дозвіллєвих установ.  

9.  Народна художня творчість у структурі організації дозвіллєвої діяльності. 

10.  Класифікація художньої самодіяльності. Студії. Гуртки. Колективи. 

11.  Види та жанри художньої самодіяльності. 

12.  Хобі-групи  як інститути дозвілля: класифікація та зміст діяльності. 

13. Сценарій – літературна основа масового заходу. Композиційна побудова 

сценарію. 

14.  Методика написання сценарію та підбір матеріалу для написання сценарію. 

15. Сценарний план. Програма. План підготовки. 

16. Загальна характеристика форм дозвілля. Засоби та методи організації 

дозвілля. 

17. Ток-шоу як сучасна інформаційно-дискусійна форма дозвілля. 

18.  Відродження рингу як інформаційно-розважальної програми. 

19.  Видовищні форми дозвілля. Сучасні тенденції. 

20.  Концерт. Види концертів. Сценарно - режисерські особливості концертної 

програми 

21.  Технологічні етапи підготовки і проведення концерту. 

22.  Фестивалі та огляди. Методика підготовки та проведення. 

23. Свято як комплексна видовищна форма дозвілля. Види свят та їх 

характеристика 

24. Методика підготовки та проведення  свята. 

25. Клубний вечір як комплексна форма дозвілля. Класифікація клубних вечорів. 

26. Основні жанри вечорів. Корпоратив як вечір відпочинку трудового колективу. 

27.  Загальна характеристика різних категорій населення. 

28.  Методика вивчення культурно-дозвіллєвих інтересів та потреб населення. 

29.  Анімація як складова частина організації дозвілля  

30.  Гра як засіб організації дозвілля. Класифікація ігор. 

31. Методика підготовки та поведення гри. 
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32. Тематичні та сюжетні ігрові програми. 

33. Особливості сценарно-режисерського вирішення ігрових програм. 

34. Соціальне замовлення як допомога в організації святкових подій, 

розважальних заходів, корпоративного дозвілля.  

35. Особливості та методика організації дозвілля в сучасній парковій індустрії. 

36. Специфіка реалізації дозвіллєвих заходів у музеях, бібліотеках, парках, 

центрах дозвілля. 

37.  Специфіка організації та проведення сучасних форм у туристично-

рекреаційних та торгово-розважальних комплексах, культурно-оздоровчих 

установах. 

38.  Перспективи розвитку індустрії дозвілля в Україні  

 

10. Методичне забезпечення 

         Програма нормативної навчальної дисципліни «Організація та методика 

культурно – дозвіллєвої діяльності» (затверджена Державним методичним 

центром навчальних закладів культури і мистецтв України. 2013р.) 

• Застосування модульно – рейтингової системи навчання; методичні 
рекомендації для ВНЗ культури і мистецтв І – ІІ рівнів акредитації; - К.; 
2006. 

• Цимбалюк Н. М. Теоретичні основи культурно – дозвіллєвої діяльності; - 
К.; 2000. 

• Белоконь В. Н. Культурно – досуговая деятельность. – К.; 2000 
• Українська культура в законодавчих і підзаконних нормативно – 

правових актах. Збірник Міністерства культури і мистецтв України; - К.; 
1999. 

• Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник; ЦНЛ, 2006. 
• Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах; Підручник; - К, Кондор; 

2005. 
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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. 

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 
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