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Назва курсу Індустрія дозвілля 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Шевчук Андрій Володимирович, старший викладач кафедри філософії 

мистецтв 

Контактна 

інформація 

викладачів 

tas.as.1871@gmail.com, 

 м. Львів 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати 

на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв ознайомився з 

основними джерелами індустрії дозвілля. Дисципліна спрямована на 

формування базових для подальшого оволодіння фахом менеджера 

соціокультурної діяльності 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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Індустрія дозвілля» є вибірковою дисципліною з спеціальності 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності для освітньо-професійної 

програми «Менеджмент соціокультурної діяльності», першого 

(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається у VII-му та VIII-му 

семестрах у загальному обсязі 6 кредитів – 3 кредити у VII-му та 3 кредити 

у VIII-му семестрі (за Європейською КредитноТрансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними та 

практичними основами індустрії дозвілля та розваг; з історією дозвілля, 

його структурою; з головними дозвіллєвими та розважальними 

технологіями, що використовуються у роботі з населенням в сучасній 

Україні; забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями й 

навичками префесійної роботи у сфері сучасної індустрії дозвілля та розваг. 

 

Завдання: 

 

вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни; 

 

засвоєння теоретичних знань, що складають зміст, основні поняття даної 

дисципліни, визначають її місце та роль в системі інших наук; 

 

усвідомлення основних завдань та особливостей  індустрії дозвілля у 

соціокультурній сфері; 

 

набуття та використання навичок маркетингу та менеджменту з 

врахуванням специфіки дозвіллєвих та розважальних послуг. 

 

mailto:tas.as.1871@gmail.com


предметну область професійної діяльності; 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В. Бєлєнька, О. Л. 

Богініч, М. А. Машовець. – К. : СПД Богданова А М., 2006. – 220 с.  

2.  Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посібник / В. Й. Бочелюк, В. 

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

3.  Ковальчук Т. І. Основи педагогічної дозвіллєвої діяльності / Т. І. 

Ковальчук. – К. : ДАКККіМ, 2010. – Ч. І. – 277 с. 

4. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І. В. 

Петрова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Український центр культурних досліджень. – К. : Кондор, 

2008. – 406 с.  

5.  Яременко Н. В. Дозвіллєзнавство : навч. посібник / Н. В. Яременко. 

– Фастів : Поліфаст, 2007. – 460 с. 

Додаткова 

1. Бойко О. Вплив сучасних соціокультурних тенденцій на сферу 

дозвілля / 

О. Бойко // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць. – 

Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Вип. 4. – С. 249–259. 

2. Бойко О. П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / 

О. П. Бойко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 285 с. 

3. Гапетченко Р. Ю. Становлення і розвиток сімейного дозвілля в 

Україні: 

історико-культурологічний аспект / Р. Ю. Гапетченко // Актуальні 

проблеми 

історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць ; 

М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; редкол. 

В. Г. Чернець та ін. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 30. – С. 146–153. 

4. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности : 

учебнометод. пособие / А.Д .Жарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Профиздат, 2002. 

– 288 с.  Інтернет ресурси: 

1. Безверхня Г. Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини / 

Г. Безверхня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:yZ_0QaCuXqIJ:schola

r.google. 

com/+дозвілля&hl=ru&as_sdt=0,5 

2. Бєлоліпцева О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до 

реалізації професійної ролі аніматора у процесі соціально-педагогічної 

роботи із 

сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / О. В. 

Бєлоліпцева 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116/Potip_2014_22_14%20(2).pdf 

3. Грабовець І. В. Вільний час та дозвіллєва діяльність мешканців 

сучасного міста / І. В. Грабовець [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116/ znpdduuu_2014_15_281_59.pdf 

4. Культурно-досуговая деятельность / под науч. ред. акад. РАЕН 

А.Д. Жаркова и проф. В.М. Чижикова. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/2957492/ 



5. Олійник О. О. Сімейне дозвілля як форма психологічної допомоги / 

О. О. Олійник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116/ Pkl_2014_30_13.pdf 

6. Сидор І. П. Професійна підготовка менеджерів дозвілля в 

університетах 

Великобританії / І. П. Сидор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/889 

7. Сидор І. П. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

менеджерів дозвілля (Велика Британія) / І. П. Сидор [Електронний 

ресурс]. – 

Режим 

доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2011_21/sudor. 

pdf 

8. Сидор І. П. Соціокультурні технології в організації дозвілля / 

І. П. Сидор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vchu/N144/N144p146-149.pdf 

Тривалість курсу 112 аудиторні год.,   з них – 64 лекційних, 48 практичних. 

Обсяг курсу 180 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати:  

– закономірності та конкретно-історичні особливості соціокультурної 

сфери, основні її інститути та специфіку їх діяльності; 

– понятійно-категоріальний апарат дисципліни 

– основні завдання індустрії дозвілля та розваг у соціокультурній сфері; 

– особливості планування в індустрії дозвілля  та розваг; 

– особливості процесу створення  послуг в індустрії дозвілля  та розваг; 

 

вміти: 

– застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях; 

– аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, 

технологічні аспекти формування ринку культури, що стосується індустрії 

дозвілля та розваг; 

– використовувати сучасні методи обробки інформації для організації та 

управління послугами і процесами в індустрії дозвілля  та розваг; 

– застосовувати знання та практичні навички з формування ринку 

культурних послуг; 

– використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та 

управління індустрією дозвілля  та розваг; 

–  організовувати і впроваджувати послуги індустрії дозвілля  та розваг 

соціально-культурних інститутів, взаємодіяти з різними цільовими групами; 

Ключові слова Індустрія дозвілля, розваги, дозвіллєвий центр, дозвіллєва робота. 

Формат курсу Очний, онлайн 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Теорія дозвілля 

ТЕМА 2. Історія дозвілля 

ТЕМА 3. Дозвілля в Україні 

ТЕМА 4. Структура індустрії дозвілля. 

ТЕМА 5. Економіко-управлінські аспекти в індустрії дозвілля 

ТЕМА 6. Специфіка диференційованих технологій у сфері дозвілля. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці VIIІ-семестру  

змішаний 



Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, соціокультурної діяльності, менеджменту соціокультурної 

діяльності, української та зарубіжної культур, історії мистецтв, прикладного 

культурознавства,  антропології культури. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, аудіо прослуховування, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання аудіоапаратури, фонозаписів, 

доступу до мережі Інтернет. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями 

чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх 

цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до іспиту 1. Теорія дозвілля 

1.1. Теоретичні засади індустрії дозвілля. 

1.2. Предмети, завдання дисципліни індустрії дозвілля. 

1.3. Соціально-культурна сутність дозвілля. 

1.4. Функції та принципи дозвілля. 

1.5. Дозвіллєві технології, їх сутність та класифікація. 

1.6. Умови здійснення дозвіллєвої діяльності. 



1.7. Дозвілля як стиль життя. 

1.8. Взаємозв’язок освіти та дозвілля. 

1.9. Стан наукових досліджень дозвілля. 

2. Історія дозвілля 

2.1. Теоретичні концепції дозвілля в стародавньому світі. 

2.2. Дозвіллєві практики в Античній Греції 

2.3. Дозвіллєві практики давнього Риму. 

2.4. Дозвіллєві практики інших народів стародавнього світу. 

2.5. Історія дозвілля давніх слов’ян. 

2.6. Дозвілля в епоху Середньовіччя. 

2.7. Дозвілля в епоху Відродження. 

2.8. Теоретичні рефлексії та практики дозвілля Нового часу. 

2.9. Дозвілля в умовах масової культури. 

3. Дозвілля в Україні 

3.1. Історія дозвілля в Київській Русі. 

3.2. Історія дозвілля в Україні (до 1917р.). 

3.3. Радянська модель дозвілля. 

3.4. Дозвілля незалежної України. 

3.5. Кадрове забезпечення сфери дозвілля. 

4. Структура індустрії дозвілля. 

4.1. Розважальні заклади. 

4.2. Система клубного відпочинку. 

4.3. Водні розваги та пляжне дозвілля.  

4.4. Спортивні видовища в системі індустрії дозвілля та розваг. 

4.5. Гральний бізнес в індустрії дозвілля та розваг. 

4.6. Іграшковий бізнес в індустрії дозвілля та розваг. 

4.7. Віртуалізація дозвілля. Віртуальні розваги. 

5. Економіко-управлінські аспекти в індустрії дозвілля 

5.1. Ринок дозвллєвих та розважальних послуг. 

5.2. Особливості дозвіллєвого маркетингу. 

5.3. Особливості менеджменту в дозвіллєвій сфері. 

5.4. Тенденції та перспективи розвитку індустрії дозвілля та розваг. 

6. Специфіка диференційованих технологій у сфері дозвілля. 

6.1. Вікові технології дозвілля. 

6.2. Соціальний статус і дозвіллєві практики. 

6.3. Національні особливості дозвілля. 

6.4. Вплив професії на дозвіллєві практики. 

6.5. Особливості дозвілля у людей з девіантною поведінкою. 

6.6. Індивідуальне та колективне дозвілля. 

6.7. Дозвіллєва практика як ознака соціальної ідентичності людини.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 



робота)  

1 / 

2020/ 
ТЕМА 1. Теорія 

дозвілля 

1.1. Теоретичні 

засади індустрії 

дозвілля. 

1.2. Предмети, 

завдання дисципліни 

індустрії дозвілля. 

1.3. Соціально-

культурна сутність 

дозвілля. 

1.4. Функції та 

принципи дозвілля. 

1.5. Дозвіллєві 

технології, їх 

сутність та 

класифікація. 

1.6. Умови 

здійснення 

дозвіллєвої 

діяльності. 

1.7. Дозвілля як 

стиль життя. 

1.8. Взаємозв’язок 

освіти та дозвілля. 

1.9. Стан наукових 

досліджень дозвілля. 

 

лекція Петрова І. В. Дозвілля в 

зарубіжних країнах / І. В. 

Петрова. – Київ: Кондор, 

2005. – 408 с. 

 

 

Бочелюк В. Й. 

Дозвіллєзнавство : навч. 

посібник / В. Й. 

Бочелюк, В. В. Бочелюк. 

– К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 208 с. 

 

  

2 / 

2020  

ТЕМА 1. Теорія 

дозвілля 

практич-

не заняття 

   

3 / 

2020 
ТЕМА 2. Історія 

дозвілля 

2.1. Теоретичні 

концепції дозвілля в 

стародавньому світі. 

2.2. Дозвіллєві 

практики в Античній 

Греції 

2.3. Дозвіллєві 

практики давнього 

Риму. 

2.4. Дозвіллєві 

практики інших 

народів стародавнього 

світу. 

2.5. Історія 

дозвілля давніх 

лекція Бочелюк В. Й. 

Дозвіллєзнавство : навч. 

посібник / В. Й. 

Бочелюк, В. В. Бочелюк. 

– К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 208 с. 

 

Петрова І. В. Дозвілля в 

зарубіжних країнах : 

підручник / І. В. Петрова 

; М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, 

Український центр 

культурних досліджень. 

– К. : Кондор, 2008. – 406 

с. 

  



слов’ян. 

2.6. Дозвілля в 

епоху Середньовіччя. 

2.7. Дозвілля в 

епоху Відродження. 

2.8. Теоретичні 

рефлексії та практики 

дозвілля Нового часу. 

2.9. Дозвілля в 

умовах масової 

культури. 

4 / 

2020/ 

ТЕМА 2. Історія 

дозвілля 

практич-

не заняття 

   

5 / 

2020 
ТЕМА 3. Дозвілля 

в Україні 

3.1. Історія 

дозвілля в Київській 

Русі. 

3.2. Історія 

дозвілля в Україні (до 

1917р.). 

3.3. Радянська 

модель дозвілля. 

3.4. Дозвілля 

незалежної України. 

3.5. Кадрове 

забезпечення сфери 

дозвілля. 

лекція Гапетченко Р. Ю. 

Становлення і розвиток 

сімейного дозвілля в 

Україні: 

історико-

культурологічний аспект 

/ Р. Ю. Гапетченко // 

Актуальні проблеми 

історії, теорії та 

практики художньої 

культури : збірник 

наукових праць ; М-во 

культури України, Нац. 

акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв ; 

редкол. 

В. Г. Чернець та ін. – К. : 

Міленіум, 2013. – Вип. 

30. – С. 146–153. 

 

Бочелюк В. Й. 

Дозвіллєзнавство : навч. 

посібник / В. Й. 

Бочелюк, В. В. Бочелюк. 

– К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 208 с. 

  

6 / 

2020 

ТЕМА 3. Дозвілля в 

Україні 

групова 

робота 

   

7 / 

2020 
ТЕМА 4. 

Структура 

індустрії дозвілля. 

4.1. Розважальні 

заклади. 

4.2. Система 

клубного відпочинку. 

4.3. Водні розваги 

та пляжне дозвілля.  

4.4. Спортивні 

видовища в системі 

індустрії дозвілля та 

лекція  Петрова І. В. Дозвілля в 

зарубіжних країнах : 

підручник / І. В. Петрова 

; М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, 

Український центр 

культурних досліджень. 

– К. : Кондор, 2008. – 406 

с.  

 Яременко Н. В. 

Дозвіллєзнавство : навч. 

посібник / Н. В. 

  



розваг. 

4.5. Гральний 

бізнес в індустрії 

дозвілля та розваг. 

4.6. Іграшковий 

бізнес в індустрії 

дозвілля та розваг. 

4.7. Віртуалізація 

дозвілля. Віртуальні 

розваги. 

Яременко. – Фастів : 

Поліфаст, 2007. – 460 с. 

8 / 

2020 

ТЕМА 4. Структура 

індустрії дозвілля. 

практич-

не заняття 

   

9 / 

2020 
ТЕМА 5. 

Економіко-

управлінські 

аспекти в індустрії 

дозвілля 

5.1. Ринок 

дозвллєвих та 

розважальних 

послуг. 

5.2. Особливості 

дозвіллєвого 

маркетингу. 

5.3. Особливості 

менеджменту в 

дозвіллєвій сфері. 

5.4. Тенденції та 

перспективи 

розвитку індустрії 

дозвілля та розваг. 

 

лекція Петрова І. В. Дозвілля в 

зарубіжних країнах / І. В. 

Петрова. – Київ: Кондор, 

2005. – 408 с. 
 

  

10 / 

2020 

ТЕМА 5. Економіко-

управлінські аспекти в 

індустрії дозвілля 

практич-

не заняття 

   

11 / 

2020 
ТЕМА 6. Специфіка 

диференційованих 

технологій у сфері 

дозвілля.  

6.1. Вікові 

технології дозвілля. 

6.2. Соціальний 

статус і дозвіллєві 

практики. 

6.3. Національні 

особливості дозвілля. 

6.4. Вплив професії 

на дозвіллєві 

практики. 

6.5. Особливості 

дозвілля у людей з 

лекція Петрова І. В. Дозвілля в 

зарубіжних країнах / І. В. 

Петрова. – Київ: Кондор, 

2005. – 408 с. 

 

 

 



девіантною 

поведінкою. 

6.6. Індивідуальне 

та колективне 

дозвілля. 

6.7. Дозвіллєва 

практика як ознака 

соціальної 

ідентичності людини. 

12 / 

2020 

ТЕМА 6. Специфіка 

диференційованих 

технологій у сфері 

дозвілля.  

 

практич-

не заняття 

   

 

 

 

 


