
VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Організація дозвіллєвих об’єднань» 

ІV семестр               лекції – 10 год., сем. –  10 год., практ. – 10 год. 
Модулі Модуль 1. Теоретичні основи 

вивчення особливостей професійної 

діяльності в процесі організації  

дозвіллєвих об’єднаннях (50балів) 

 

Модуль 2. Технологічні аспекти організації дозвіллєвих об’єднань (50 

балів) 

Лекції 1 2 

 

3 4 5 

Дати      

Теми лекцій Дозвілля як галузь 

наукового знання  

Основні традиційні 

та сучасні 

культурно - 

дозвіллєві 

об’єднання 

Гурткова робота та 

робота у клубному 

об’єднанні для 

молодших школярів 

та підлітків 

Організація дозвілля людей 

похилого віку в 

громадських та державних 

установах 

Анімація як інноваційна 

дозвіллєва технологія 

Дати      

Теми 

семінарських 

занять 

Характеристика 

роботи основних 

традиційних та 

сучасних 

культурно-

дозвіллєвих 

центрів (4 бали) 

 

Професійна 

діяльність 

організатора 

дозвіллєвих 

об’єднань  

(4 бали) 

 

Специфіка організації 
дозвіллєвих об’єднань 
для старшокласників 
  

(4 бали) 

 

Методика організації 

дозвілля людей похилого 

віку  

(4 бали) 

 

 

Сутність анімації як 

інноваційної дозвіллєвої 

технології 

 

(4 бали) 

 

Дати     

Теми  

практичних 

занять 

Дозвілля як  

сучасне соціально-

культурне явище 

(4 бали) 

 

Організація 

дозвіллєвих 

об’єднань в 

зарубіжних 

країнах 

 

 (4 бали) 

 

Методика організації 

гурткової роботи та 

роботи у клубному 

об’єднанні для дітей 

шкільного віку (4 

бали) 

 

Використання засобів 

впливу естетичного 

спрямування на осіб 

похилого віку  

(4 бали) 

 

Методика підготовки і 

розроблення музичних 

анімаційних програм, 

організація  

концертів, вечорів 

відпочинку (4 бали) 



Самостійна  

робота 
1. Скласти професіограму фахівця з організації дозвіллєвих 

об’єднань ( 5 балів) 

2. Скласти список найпоширеніших сценаріїв флешмобів (4 

бали) 
3. Розробити програму  відпочинку для осіб похилого віку 

(10 балів) 

4. Скласти список рухливих та спортивних ігор на природі 

(20 ігор) (4 бали) 

5. Підготувати доповідь із презентацією про закордонний 

досвід підготовки фахівців з анімаційної діяльності (5 балів) 

 

1. Проаналізувати діяльність  позаклубного 

об’єднання (4 бали)  

2. Укласти таблицю «Форми організації 

туристично-краєзнавчої діяльності як ефективного 

засобу організації дозвілля учнівської молоді» (4 бали) 

3. Розробити анкету для осіб похилого віку для 

виявлення найбільш бажаних видів і форм дозвіллєвої 

діяльності (4 бали) 

4. Підготувати доповідь із презентацією про 

історію виникнення карнавалу (5 балів) 

5. Схарактеризувати способи підвищення 

зацікавленості глядача масового свята. (4 бали) 

 
Види контролю Модульний контроль 1. Контрольна робота – 5 балів Модульний контроль 2. Контрольна робота – 5 балів 
Форма 

контролю 
ЗАЛІК 

 


