
VІ. Навчально-методична карта дисципліни «Культурологія дозвілля» 

ВСЬОГО – 90 год., з них: лекції – 18 год., семінарів - 16 год., самостійна робота – 56 год. 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV Х
VІ 

ХVІІ ХVІІІ ХІХ 

Назви 
модулів 

Модуль 1. 
Теоретико-методологічні основи 
культурології дозвілля (16 балів) 

Модуль 2.  
Трансформація сфери дозвілля в епоху 

глобалізації (18 балів) 

Модуль 3. 
 Культурологічні характеристики основних видів і форм 

дозвіллєвої діяльності (26 балів) 
Теми  

лекцій 
Л. 1 (2 год) 
Культура 
дозвілля: 
предмет, 
завдання, 

зміст 

Л.2 (4 год.) 
Історія та сучасний 

стан розвитку 
сфери дозвілля як 

складової 
соціокультурного 

простору 

Л. 3 (2 год.) 
Культурна 

глобалізація та її 
вплив на культуру 

дозвілля 

Л. 4 (2 год.) 
Культурно-дозвіллєва 

діяльність як сфера 
державної політики 

Л. 5 (2 год.) 
Особливості 
культурно-
дозвіллєвої 

діяльності з різними 
категоріями 
населення 

Л. 6 (2 год) 
Педагогічний 

потенціал дозвілля 
в умовах нової 

соціокультурної 
реальності 

Л. 7 (4 год.) 
Соціокультурні 

технології в сфері 
дозвілля 

Теми 
семінарів 

С. 1 (2 год.)  
Культура 
дозвілля: 
предмет, 
завдання, 

зміст 
 

3 бали 

С. 2 (2 год.) 
Історія та сучасний 

стан розвитку 
сфери дозвілля як 

складової 
соціокультурного 

простору 
3 бали 

С. 3 (2 год.) 
Культурна 

глобалізація та її 
вплив на культуру 

дозвілля 
 
 

3 бали 

С.4 (2 год.) 
Культурно-дозвіллєва 

діяльність як сфера 
державної політики 

 
 
 

3 бали 

С.5 (2 год.) 
Особливості 
культурно-
дозвіллєвої 

діяльності з різними 
категоріями 
населення 

3 бали 

С.6 (2 год.) 
Педагогічний 

потенціал дозвілля 
в умовах нової 

соціокультурної 
реальності 

 
3 бали 

С.7 (4 год.) 
Соціокультурні 

технології в сфері 
дозвілля 

 
 
 

4 бали 
 

Самостійна 
робота 

 

 
Опрацювання матеріалів лекцій, інформаційних джерел. 

Презентації на задану тему. Письмові робота на задані тему. 
Складання плану усного виступу під час інтерактивної лекції. 

Складання таблиць на задані теми. 
 

4 бали 6 балів 6 балів 
Види 

контролю 
Модульний конроль – 6 балів 

 
Модульний конроль – 8 балів 

 
Модульний контроль – 10 балів 

 
Форма 

контролю 
Екзамен – 40 балів 

 

 


