
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Організація дозвілля»

Мета вивчення  навчальної  дисципліни  ««Організація  дозвілля»  -  опанування
сучасними теоріями і практиками організації різноманітних форм дозвілля та відпочинку,
з урахуванням  споживчих уподобань  груп туристів. Знання, отримані здобувачами після
вивчення  даної  навчальної  дисципліни,  є  основою  для  створення та  управління
головними  етапами  заходів  дозвілля,  дають  можливість  здійснювати  їх  економічне
обґрунтування,  застосовувати   сучасні  інтернет та комунікативні  технологій,   методи і
прийоми  у їх організації. 

Міждисциплінарні  зв’язки: Організація  дозвілля як  навчальна  дисципліна
інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних
дисциплін  таких,  як:  «Туроперейтинг»,   «Організація  туристичних  подорожей»,
«Психологія», «Івент - менеджмент», « Спеціалізований туризм» та ін. 

Перелік  компетенцій,  яких  набуде  здобувач  після  опанування  навчальної
дисципліни:

1. Знати та розуміти:
 види дозвілля, та їх пріоритети на ринку організації комерційного дозвілля; 
 законодавчі  та нормативно-інструктивні  документи що регламентують заходи з

організації дозвілля;
 основні принципи та методика складання програм та сценаріїв заходів дозвілля;
 досвід організації дозвілля в провідних туристичних дестинаціях світу;
 народні традиції і звичаї, духовні та моральні потреби різних соціальних груп;
 топографію та орієнтування на різних типах місцевості; 
 інтернет та інші новітні інформаційні та комунікативні технології в  організації

дозвілля;

2.Вміти: 
-  досліджувати попит на послуги з організації дозвілля;
організовувати та управляти  процесом організації дозвілля;
- складати програми та сценарії заходів дозвілля;
-  володіти  основними формами організації  дозвілля:  екскурсії,   походи,  табори,

зльоти, змагання, ігри, анімаційні заходи та ін.;
- визначати  чинники розвитку системи дозвілля у туризмі;
- визначати ефективні види дозвілля для різних груп населення;
- враховувати споживчі уподобання різних груп туристів при організації дозвілля; 
-  застосовувати  наукову  методологію  організації  дозвілля  з  урахуванням  різних

споживчих уподобань різних груп туристів;
- визначати логістичний потенціал туристичних ресурсів;
- складати кошторис заходів дозвілля;
-  володіти  основами  топографії  та  орієнтування  на  різних  типах  місцевості,

здійснити, у випадку необхідності, організацію рятувальних робіт;

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:на бізнесовому  та
управлінському  рівні  (на  посадах  організатора  подорожей  (екскурсій),  фахівця  із
організації  дозвілля,  аніматора, інструктора оздоровчо-спортивного туризму (за  видами
туризму), фахівця із спеціалізованого обслуговування, фахівця із туристичної безпеки).

Зміст навчальної дисципліни за темами:
Тема 1. Організація відпочинку, дозвілля і розваг у формах активного туризму.



Тема  2. Види  дозвілля  та  їх  специфічні  особливості  в  залежності  від  груп
відпочиваючих.

Тема 3. Основи типології орієнтування. 
Тема 4. Організація та проведення дозвілля у формі туристських походів. 
Тема 5. Музична та танцювальна анімація як форма організації дозвілля.
Тема 6. Проведення масових заходів з дозвілля. 
Тема 7.Досвід організації дозвілля в провідних туристичних дестинаціях світу;
Тема 8.  Основні принципи та методика складання програм та сценаріїв  заходів

дозвілля.
Тема 9. Ціноутворення послуг дозвілля. 
Тема 10. Методи і прийоми проведення заходів з організації дозвілля.
Тема 11.Організація та управління головними етапами заходів дозвілля.
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