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ТЕМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОМИ НАВЧАННЯ 
 
 
Навчальна дисципліна: “Педагогіка дозвілля” ( 3 курс хор. реж. інстр.) 
Тема: Предмет педагогіки дозвілля. Психолого-педагогічні особливості 
підростаючого покоління. 
Тема: Організація дозвілля для дітей та підлітків. 
Тема: Організація дозвілля на час шкільних канікул. 
Тема: Організація дозвілля для молоді та людей старшого та похилого віку. 
Практичні роботи: Розробка переліку заходів для дітей, підлітків та молоді; 
програми заходів на час шкільних канікул.                                                 
Тема: Організація сімейного дозвілля. 
Тема: Розробка програми Дня сімейного дозвілля(практична робота). 
Тема: Організація дозвілля для людей з обмеженим станом здоров’я. 
Тема: Організація дозвілля для іноетнічних груп. 
 
Інформаційні джерела: 
Воловик А, Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник-Х.: ХДАК,1999.,ст.182-
186;Бочелюк В.Й.,Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний 
посібник/К.:Центр навчальної літератури,2006;Петрова І.В.Дозвілля в 
зарубіжних країнах.-К.Кондор,2005;https://childfurd. 
Org.ua>Files;zakfolkcenter.at.ua>doc>M… 

Org.ua>Files;zakfolkcenter.at.ua>doc>M… 

https://stud.com.ua/144959/pedagogika/teoretichni_osnovi_simeynoyi_dozvilnoyi_di
yalnosti 
http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Rekomendatsiyi-shhodo-
organizatsiyi-kulturno-dovillyevoyi-diyalnosti.pdf  
irbis-nbuv.gov.ua>cgiirbis_64 PDFпублічні бібліотеки регіону як осередки 
сприяння розвитку і збереженню 
 
 

Навчальна дисципліна: “Івент-технології” ( 3хор. курс інстр.реж.) 
 
Тема: Планування івент заходів. 

Тема: Склад та функції персоналу в організації  заходів. 

Тема: Ризик-менеджмент виняткових подій. 

Тема: Інструменти просування та реалізація івентів. 

Тема: Фінансовий менеджмент івент-технологій. 

Підготовка та проведення івент заходу (практичні роботи). 

https://stud.com.ua/144959/pedagogika/teoretichni_osnovi_simeynoyi_dozvilnoyi_diyalnosti
https://stud.com.ua/144959/pedagogika/teoretichni_osnovi_simeynoyi_dozvilnoyi_diyalnosti


Тема: Визначення теми, ідеї та складання плану підготовки та проведення 
заходу. 
Тема: Розробка кошторису заходу. 
Тема: Розробка сценарію та сценарного плану. 
Тема: Розробка ескізу рекламного оголошення івент заходу. 
 
Інформаційні джерела: 
Інформ.джерела:Зеленська Л. Івент-менеджмент:Навчальний посібник.-Київ-
2018;Іванова О.В.Методичні підходи до розробки бізнес-івенту (Електронний 
ресурс)/ІвановаО.В.МарковськийО.В.-Режим 
доступу:http//firearticles.com/economika-pidpryemsty/220-metodichn-pdhodi-do-
rozrobki-bznes-ventu-vanova-o-v-markovskiy-o-v.html 

Іванова О.В. Методичні підходи до розробки бізнес-івенту (Електронний 
ресурс)/ Іванова О.М. Марковський О.В.-Режим доступу: 
http//firearticles.com/economika-pidpryemsty/220-metodichn-pdhodi-do-rozrobki-
bznes-ventu-vanova-o-v-markovskiy-o-v.html 
 
 
Навчальна дисципліна: “Дозвіллєзнавство” ( 3 курс хор.інстр.реж.) 
 
Тема: Квести. Специфіка організації та проведення. 
Тема: Інтелектуальні та ділові ігри. Методика підготовки та проведення. 
Тема: Українські народні ігри. Види. Методика підготовки та проведення. 
Тема: Ігрові та сюжетно-ігрові програми. Методика підготовки та проведення. 
Практична робота: Розробка конферансу до гри за вибором студентів. Розбір 
(аналіз) гри. 
 
Інформаційні джерела: 
http://ckoblsutur.ucoz.ua/docs/9/1/kvest_metodichka_2018-kopija.pdf 
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/006.pdf 
 
https://uk.m.wikipedia.org>wiki>I… 
Інтелектуальна гра-Вікіпедія 
 https://uk.m.wikipedia.org>wiki 
Ділова гра-Вікіпедія 
https://uk.m.wikipedia.org>wiki 
Метод ділової гри-Вікіпедія 
https://pidruchniki.com>dilovi_igri 
Ділові ігри.-Педагогіка вищої школи-Навчальні матеріали онлайн 
https://osvita.ua>...>Виховання 
Українські народні ігри-Освіта.UA 
samborska.at.ua>metod_tabir PDF 
Ігрові програми 
https://naurok.com.ua>rozrobka-ig… 
РОЗРОБКА ІГРОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

http://ckoblsutur.ucoz.ua/docs/9/1/kvest_metodichka_2018-kopija.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/006.pdf
https://uk.m.wikipedia.org/
https://uk.m.wikipedia.org/
https://uk.m.wikipedia.org/
https://pidruchniki.com/
https://osvita.ua/
https://naurok.com.ua/


Навчальна дисципліна: “Мистецтво ведучого дозвіллєвих заходів”             
( 3 курс хор.інстр.) 
Тема: Вступ. Завдання і зміст курсу: ”Мистецтво ведучого дозвіллєвих 
заходів”. Основні поняття. 
Тема: Голос як інструмент роботи ведучого. Дихання. Вимова. Наголос. 
Тема: Сценічна поведінка. Імпровізація. Пластика. Міміка. Жести. 
Тема: Робота над втіленням публічного виступу. Етапи роботи над виступом. 
Техніка привертання уваги глядача.Підготовка рефератів(самостійна робота). 
 
Інформаційні джерела: 
Кукуруза Н.В. Майстерність ведучого:Навчальний посібник/Н.В. Кукурудза-
Івано-Франківськ, 2010-176с. 
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення/Н.Д. Бабич.-Львів,1990 
https://stud.com.ua/45805/ritorika/priyomi_privertannya_uvagi 
www.uk.lovetheteam.com>69715-...Рада1:Як почати концерт-Love Zhe Team 
liturok.in.ua>konferans>61-osno...Основи школи юного конферансьє 
Пітер Денієлс .Мистецтво публічного виступу.-К. “Фарес”, 2008; 
www.best-wedding.com.ua// tamada-master-vedennja-zastilly a.htmi; 
 
 
 
 

https://stud.com.ua/45805/ritorika/priyomi_privertannya_uvagi
http://www.uk.lovetheteam.com/
http://www.best-wedding.com.ua/

