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Опис дисципліни 

Ознайомлююча практика є складовою неперервної системи практичної 
підготовки майбутніх фахівців у сфері соціокультурної діяльності. Її мета 
полягає в ознайомленні із сучасними культурно-дозвіллєвими закладами й 
вивчення їх практичної діяльності. Практика (тривалість 2 тижні) має 
ознайомлюючий характер і передбачає знайомство студента із різними видами 
та типами закладів, специфікою їх діяльності, посадовими обов’язками і 
особистісними якостями спеціалістів, що працюють у цьому закладі. Основне 
місце практики – різні установи, що знаходяться у підпорядкуванні: 
Міністерства культури, Міністерства освіти і науки, а також громадські та 
благодійні організації, орієнтовані на реалізацію завдання організації дозвілля 
різних верств населення. Проходження студентами ознайомлюючої практики 
спрямоване на формування таких компетентностей: 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
– здатність генерувати нові ідеї; 
– здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі професійної 

діяльності; 
– здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні 

ситуації у професійній діяльності. 



Основною фаховою дисципліною, освоєною студентами на час проходження 
навчальної практики є «Вступ до спеціальності». 

Структура курсу 
 

Години 
лек./сем. 

Тема Результати навчання Завдання 

4 Організаційні 
аспекти 

Оволодіння інформацією про 
зміст, завдання, тривалість 
практики, організаційні аспекти 
її проходження, перелік, зміст, 
вимоги до звітної, документації. 
Знання особливостей діяльності 
бази проходження практики, її 
управлінської та організаційної 
структури, плану роботи. 
Вміння складати 
індивідуальний план роботи на 
період практики, 
систематизувати, аналізувати, 
узагальнювати і презентувати 
результати власної діяльності. 

Участь у 
настановчій та 
підсумковій 
конференціях 

80 Практична 
діяльність 

Відвідування соціокультурних 
установ м. Тернополя та 
Тернопільської області 

Ознайомлення з 
діяльністю 
соціокультурних 
установ, 
основними 
напрямками їх 
роботи. 
Виявлення 
специфіки 
соціокультурних 
установ. 
Відвідування і 
аналіз заходів, 
що проводяться 
структурами по 
організації 
дозвілля. 
Ознайомлення з 
документацією, 
кабінетами і їх 
обладнанням 

6 Оформлення 
звітної 
документації 

Вміння та навички проводити 
самоаналіз власної роботи, 
оформляти звітну 
документацію відповідно до 

Оформлення 
індивідуального 
плану роботи, 
щоденника 



вимог та з дотриманням 
встановлених термінів, 
використання інформаційних і 
комунікаційних технологій 

практики, 
методичної 
розробки 
заходу, звіту 
про практику. 

 
Рекомендована література 

 
1. Ашаренкова Н.Г. Теорія і практика соціально-культурної діяльності: 

робоча программа для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» / уклад. Н.Г. Ашаренкова. К.: ДАККККІМ, 
2007.  

2. Богалдин-Малых В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и 
социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные 
и развлекательные комплексы. М.; Воронеж, 2004. 

3. Богушева В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и 
баров. Ростов-на-Дону, 2002. 

4. Бочелюк В.Й. Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2006.  

5. Воловик А. Педагогіка дозвілля / А.Воловик, В. Воловик. Харків : ХДАК, 
1999.  

6. Вступ до соціальної роботи: навчальний посібник для студ. вищ. навч. 
закл. / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. К. : Акалдемвидав, 2005.  

7. Герасимов С.В. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 
учеб. пособие / С.В. Герасимов, Г.Л. Тульчинский, Т.Е. Лохина. – СПб. : 
Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. 

8. Денисов Д. Как открыть кофейню? М., 2003. 
9. Долженко Г. П. Экскурсионное дело. М.; Ростов-на-Дону, 2005. 
10. Донченко Н.П. мистецтво гри : теорія і практика ігрової діяльності в 

умовах дозвілля: навч. посібник / Н.П. Донченко. К.: ДАКІККіМ, 1999. 
11. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства : 

взаємодія та розвиток [монографія] / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, 
В.І. Попик ; НАН України. К, 2013 

 
Політика оцінювання 

 
Політика щодо відвідування: проходження практики є обов’язковим; 

загальна кількість балів за практику визначається шляхом сумування 
отриманих оцінок за виконання завдань практики, виставлених керівником 
практики та методистом бази практики в оцінювальному листі.   

Політика щодо термінів та перескладання завдань: завдання, які 
виконуються з порушенням встановлених термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. До перескладання модулю/модулів студент 
допускається з дозволу деканату за наявності поважних причин.   

Політика щодо академічної доброчесності: методичні розробки та інші 
письмові тексти, подані у звітній документації, перевіряються на наявність 



плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Зафіксовані порушення норм доброчесності під час складання 
підсумкового контролю є підставою для розгляду на засідання Комісії з питань 
етики та академічної доброчесності університету. 

 
Оцінювання 

 
№ Завдання Кількість 

балів 
1 Участь у настановчій конференції 5 
2 Індивідуальний план роботи 10 
3 Щоденник практики 10 
4 Звіт про практику 5 
5 Оформлення документації, своєчасне її подання 

керівнику практики 5 

6 ІНДЗ 30 
7 Презентація про проходження практики у формі Квесту 30 
8 Участь у підсумковій конференції 5 
 Всього 100 балів 

 
 


