
Навчально-методична карта 

 дисципліни „Сучасні  культурно-дозвіллєві програми»,  СВР 

ВСЬОГО – 90 год., з них:  лекції – 18 год., семінари – 16год., самостійна робота – 56 год. 
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Модулі МОДУЛЬ 1  МОДУЛЬ 2 
Назви 

модулів 
Модуль 1.Теоретичні засади соціально-культурних 

технологій в індустрії дозвілля.(30 балів) 

  Модуль 2.Методичні засади соціально-

культурних технологій в індустрії дозвілля (30 

балів) 

Теми 
лекцій 

Л1.  

 Історія і сучасний 

стан розвитку 

сфери дозвілля як 

складової 

соціально-

культурного 

простору.  

 

 

 

Л2.  

Поняття та 
класифікація 

соціально-
культурних 

технологій в 
сфері 

дозвілля 

Л3.  

Специфіка 
розвитку 
індустрії 
дозвілля та її 
технологізаці
я в сучасних 
мовах 
розвитку 
культури 

 Л4.  
Планування 

та реалізація 

культурно-

творчих 

технологій. 

 

 

 

 

Л5.  
Планування та 

реалізація 
рекреативно- 

оздоровчих 
технологій  

Л6.  

Просування 
та 

реалізація 
просвітніх 
технологій 

в сфері 
дозвіллля 

Модуль 3. 

Методика 

культурно-

дозвіллєвої  

діяльності як 

феномен. 

(40 балів) 

Л7.Плануванн

я та 

реалізація 

святково-

розважальни

х технологій 

в індустрії 

дозвілля. 

Л8.Плануванн

я та 

реалізація 

інноваційних 

соціально-

культурних 

технологій в 

індустрії 



дозвілля. 

 

Л.9Соціально-

педагогічні 

умови 

функціонуван

ня технологій 

культурно-

дозвіллєвої  

діяльності.  

 

 

Теми  
практик

- 
них  

С1. 
Управлінсь

кі 
технології 

в 
соціально-
культурні

й 
діяльності

.  
 5 балів 

С2.  

Моделюванн

я культурно-

розважальни

х програм 

 

4 бали 

С3.   

Методика 

організації 

художньо-

публіцистичн

ої й 

культурно-

розважальної 

діяльності. 

 

5 балів 

С4. 

Система 

організації 

відпочинку 

молоді та 

форми 

проведення 

дозвілля. 

 

 

5 балів 

С5.  

Ігрова 

діяльність 

в системі 

культурн

о-

дозвіллєв

ої 

діяльності 

молоді. 

 

 

5 балів 

С6.  

Гра як засіб 
організації 
дозвілля в 

заклад 
освіти.  
4 бали 

С7. 

.  

Методични

й аспект 

організації 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності 

 

5 балів 

С8.  

Просвіта та 

гармонійни

й розвиток 

різних 

соціальних 

суб’єктів в 

індустрії 

дозвілля.   

5 балів 

  

 
Самос-

тійна 
робота 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 1. 
 

Розробити структуру та міст програми «Вечорниці». 

Розробити проект «Сільського сімейного клубу». 5 балів 

Розробити сценарний план конкурсної програми. «На Івана на 

Купала». « Хліб всьому голова», «Пасха». (на вибір) 

 

5 балів 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 2. 
 

 Складіть список культурно-дозвіллєвих закладів для молоді у 

вашому населеному пункті та опишіть зміст їх діяльності.- 5 

балів. 

 Складіть програму святкування для народження дитини (  вік - за 

вибором). – 5 балів. 

 

 



 Самостійна рообта МОДУЛЬ 3. 

Проаналізуйте як реалізуються соціальні функції  дозвіллєвої  

діяльності на державному та місцевому рівні. 

 5  балів 

Проаналізуйте як реалізуються соціальні функції  

дозвіллєвої  діяльності на державному та місцевому 

рівні. 5 балів. 

 

Види 
контрол

ю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 
Контрольна робота – 10 балів 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 
 Розробити  зміст п’яти різнопланових завдань до програми 

вікторини  «Улюблені казки». 

-  10 балів. 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 3. 

 

-Розробіть питання до диспуту «Бути чи здаватися» – що важливіше 

для досягнення успіху.- 10 балів. 

Форма 

контрол

ю 

 
 ЗАЛІК – 100 БАЛІВ 

 

 


