Тема 7. Соціально-підагогічна діяльність у сфері дозвілля
1. Загальна характеристика дозвілля і дозвіллєвої діяльності (поняття, концепції,
структура, принципи, функції, види та специфічні ознаки дозвілля).
2. Соціально-виховне значення дозвіллєвої діяльності дітей, підлітків та молоді.
3. Напрями, форми, методи соціально-педагогічної діяльності у сфері дозвілля.
Етимологія слова «дозвілля» походить від латинського «licere», що означає «бути
дозволеним», «бути вільним». Від «licere» бере початок англійське слово «licsense»
(дозвіл) і французьке «leisir» (вільний час), що виникло у ХIV столітті. Термін «leisure» –
дозвілля вперше було використано в ХVI столітті за аналогом слова «pleasure»
задоволення.
У російському тлумачному словнику С. Ожегова «дозвілля» трактується, як час,
вільний від праці, час відпочинку.
Дж. Фрідман «дозвілля» визначав як соціальний інститут і простір соціального
розвитку. Саме він запропонував концепцію компенсаторної функції дозвілля.
Деякі українські вчені поняття «дозвілля» визначають як складову вільного часу, що являє
собою сукупність занять спрямованих на відновлення фізичних розумових і психічних сил.
Поняття «культурно-дозвіллева діяльність» є усталеним в Україні, його сутність означає
використання людиною свого вільного часу для відпочинку, розвитку своїх творчих здібностей,
культури та накопичення досвіду. В зарубіжних країнах поняття «культурно-дозвіллева сфера»
має різні назви, що обумовлено історичними традиціями, соціальною, політичною, економічною
культурною політикою. Так, зокрема, у США та Велокобританії це поняття має назву «індустрія
дозвілля», «дозвіллєво рекреаційна сфера»; у Німеччині «сфера вільного часу»; в Італії,
Туреччині, Франції – «анімація».
В європейському суспільстві з XX століття, сформувалися чотири концепції дозвілля:
дозвілля як складова часового простору людини, дозвілля як окремий вид життєдіяльності
людини, дозвілля як психологічний стан людини, дозвілля як ознака цілісного способу життя.
Дозвілля як складова часового простору людини передбачає розподіл бюджету часу
людини на робочий та неробочий. Згідно цієї концепції дозвілля ототожнюється з неробочим
часом. Дозвілля визначається як вільний час людини, істотна складова часу, що звільняє людину
від робочо-професійних, побутових та сімейних обов’язків має рекреаційне та розважальне
наповнення.
Дозвілля як окремий вид життєдіяльності людини. Згідно цієї концепції дозвілля людини
розглядається як діяльність, що відрізняється від інших видів життєдіяльності тим, що
здійснюється відповідно до потреб індивіда, з метою отримання задоволення. Відповідно до цієї
концепції роль дозвілля полягає у відновленні психічних та фізичних сил людини, підвищенні її
освітнього та духовного рівня.
Дозвілля як психологічний стан людини розглядається крізь емоційне сприйняття людиною
дозвіллєвих занять. Дозвіллєвими визначаються лише ті види діяльності, що сприймаються
людиною позитивно і сприяють емоційному розвантаженню. Згідно цієї концепції, дозвілля
людини є важливою складовою емоційної сфери життя, залежить від якості життя та рівня
задоволеності ним, дозвіллєвих можливостей та пропозицій, їх доступності.
Дозвілля як ознака цілісного способу життя. Сутність цієї концепції полягає в тому, що
всі сфери людського життя мають дозвіллєвий потенціал, а саме можливості для творчості,
саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення. Дозвілля є істотним компонентом цілісного
способу життя людини в системі: сім’я, освіта (навчання), професійна діяльність (робота),
релігія, культура тощо.
Дозвіллєва діяльність – це вид діяльності людини, що спрямований на забезпечення
самоактуалізації особистості у вільний від навчання та роботи час; ця діяльність
супроводжується інтеграцією людини в активне суспільне життя, сприяє відновленню психічних
та фізичних сил, підвищенню освітнього, культурного та духовного рівня.

На основі порівняльного аналізу інтерпретації понять «дозвілля» і «дозвіллєва
діяльность» встановлено, що дозвілля – це складова вільного часу особистості, що
характеризується її звільненням від обов’язкової роботи, сімейних, суспільних обов’язків,
побутових турбот. Дозвіллєва діяльність – це сукупність видів діяльності, що наповнюють
дозвілля і виконують функцію відновлення фізичних і психічних сил людини; активність
заради власного задоволення, розваги, самовдосконалення або досягнення інших цілей за
власними потребами та вибором.
Є різні класифікації дозвіллєвої діяльності.
Дозвіллєву діяльність можна поділити на п’ять груп (класифікувати):
1) відпочинок (фізична і культурна діяльність);
2) розваги (анімація, мають компенсаторний характер);
3) святкування (повага до традицій, значущість подій);
4) самоосвіта (залучає людей до цінностей культури),
5) творчість (забезпечує найбільш високий рівень дозвіллєвої діяльності).
Дещо по іншому класифікує дозвіллєву діяльність дослідник дозвіллєвих теорій
Дж. Шиверс. Він розглядає дозвілля як:
– рекреація (діяльність, що допомагає людині набути рівноваги);
– задоволення (є основною мотивацією дозвіллєвої діяльності);
– відновлення сил (засіб відновлення здоров’я людини, її духовних та фізичних сил);
– стан буття (робота і повсякденне життя приносить людині незадоволення, тому в
дозвіллі людина може досягти самореалізації та задоволення);
– функція (діяльність, що здійснюється поза роботою та іншими обов’язками –
сімейними чи суспільними);
– соціальна стратифікація (дозвілля і форми його реалізації слугують основою
класової стратифікації);
– час (час, за винятком того, що витрачається на підтримку біологічних функцій,
благоустрою та соціокультурних обов’язків, можна віднести до дозвілля).
Метою організації дозвілля дітей молоді (в соціально-педагогічному контексті) є:
- сприяння розвитку та підтримці творчого та духовного потенціалу дітей та молоді в
умовах їх становлення та самореалізації;
- пропаганда та підтримка здорового способу життя (зміцнення здоров’я, формування та
розвиток фізичної культури засобами дозвілля);
- профілактика та попередження правопорушень у дитячому та молодіжному середовищі;
- сприяння у самовизначенні, професійній орієнтації шляхом залучення до
соціокультурних центрів.
Структура дозвіллєвої діяльності – це сукупність видів діяльності, які характеризують
проведення вільного часу.
Складовими структури дозвіллєвої діяльності є:
- самоосвіта, саморозвиток;
- спілкування;
- споживання культурних цінностей;
- творчі заняття;
- рекреаційні та розважальні заходи;
- суспільно-корисні справи;
- пасивний відпочинок;
- асоціальні прояви.
Принципи дозвіллєвої діяльності базуються на соціальних, політичних, культурних,
теоретичних, організаційних засадах.
1) інтересу (передбачає відповідність дозвіллєвого заняття нахилам та уподобанням
особистості; врахування інтересів особистості, сприяння у їх задоволенні та формуванні нових
потреб, запитів, духовних цінностей).
2) добровільності (свобода вибору людиною дозіллєвих занять, певна незалежність в

організації дозвілля від регламентації держави та інших структур);
3) систематичності (цілеспрямована, системна організація дозвіллєвої діяльності з метою
раціонального використання вільного часу, розвиток соціальної активності, індивідуальної
ініціативи людини та відпочинку);
4) диференціації (врахування вікових особливостей, статевих ознак, професійних та
особистих інтересів, умов і рівня життя, стан духовного і культурного розвитку особистості);
5) гнучкості (означає здатність людини змінювати свої ролі і переключатися з
одного виду діяльності на інший);
6) самовизначеності (дозвілля характеризується пошуками стану задоволеності, що
само по собі є самоціллю);
7) спонтанності (активність дозвілля передбачає можливість спонтанних дій);
8) оптимальне поєднання теоретичних знань з практикою діяльності;
9) залученості до особистісно-значущої та активної суспільно-корисної діяльності, що
дає відчутний соціальний ефект;
10) стимулювання ініціатив та мотивів саморегуляції особистості;
11) доступності та якості дозвіллєвих послуг ( задоволення дозвіллєвих потреб і запитів
особистості; систематичне вивчення інтересів клієнтів дозвіллєвими соціокультурними
центрами з метою прогнозування розвитку дозвіллєвої сфери);
12) відповідності дозвіллєвих послуг місцевим умовам ( відповідність дозвіллєвих послуг
соціально-демографічним, економічним, культурно-освітнім, політичним умовам та практичній
діяльності людини).
Дозвіллєва сфера містить різні види життєдіяльності людини. Вибір людиною
конкретного виду дозвіллєвої діяльності залежить від індивідуальної і соціальної її
значимості.
Дозвілля характеризується за такими показниками як обсяг, структура і зміст.
Обсяг – це кількісний показник вільного часу, який вимірюється в годинах
(хвилинах) і показує, скільки часу особистість витрачає на дозвілля за власними
інтересами та уподобаннями.
Структура дозвілля носить індивідуальний характер, містить головні та
другорядні види діяльності людини у вільний час.
Зміст дозвілля – це якісний показник використання вільного часу, що
відображає спрямованість особистості її інтереси, потреби та мотиви того чи іншого
виду діяльності. Змістове наповнення дозвілля залежить від мети, завдань і очікувань
людини, її потреб і інтересів.
Функції дозвілля (Ю. Жданович ): комунікативна, когнітивна, креативна,
рекреаційна, духовна, соціальна, ціннісно-орієнтаційна, розважальна.
Комунікативна – формування інтелектуальної, психологічної і соціальної
здатності до налагодження контактів з іншими людьми і освоєння способів її
практичної реалізації, виховання, культури спілкування. Комунікативна функція
проявляється в таких формах дозвілля як вечори відпочинку, конкурсні та
розважальні програми, просвітницькі акції тощо.
Когнітивна (пізнавальна) – стимулювання активного набуття знань в процесі
змістовного дозвілля. Вона дозволяє задовольнити потреби в додатковій інформації,
поширенні та набутті нових знань, сприяє самоосвіті, духовному збагаченню
особистості.
Креативна (творча) – актуалізація потреб щодо творчого самовизначення та
самовираження; розвиток творчого потенціалу особистості за межами професійнотрудової діяльності у процесі участі в творчих вечораї, виставках хобі-групах
(гуртках), літературних (презинтацій, дискусій) та музичних (концертів, конкурсів)
заходів.

Рекреаційна – спрямована на зняття виробничої перевтоми, психологічної
напруги, відтворення фізичних, інтелектуальних, емоційних сил людини; на
зміцнення здоров’я. ЇЇ мета – сприяти відпочинку, неформальному спілкуванню.
Соціальна – залучення до активної соціально-спрямованої, корисної діяльності;
сприяння інтеграції людини в суспільство; набуття соціального досвіду.
Ціннісно-орієнтаційна – формування системи ціннісних уявлень та орієнтацій
особистості, мотивів, переконань, що виявляється у ставленні індивіда до
навколишнього середовища, інших людей та самого себе; сприяння духовному
розвитку.
Розважальна – забезпечення позитивними емоціям.
Функції дозвілля визначають його види. Види дозвілля можна класифікувати за
такими ознаками:
1) видом активності:
- пасивний – це вид дозвілля, який не має конкретних цілей, спрямований на
психологічне і фізичне розвантаження, відпочинок;
- активний – це вид дозвілля, що характеризується цілеспрямованістю,
обумовлений задоволеністю певних інтересів.
2) змістом діяльності
- розважальний – це вид дозвілля, метою якого є збагачення позитивними
емоціями, участь у неформальному спілкуванні;
- пізнавальний – це вид дозвілля, що передбачає активну участь людини у
дозвіллєвих заходах (екскурсіях, виставках) з метою задоволення потреб в додатковій
інформації, поширенні та набутті певних знань.
- творчий – це вид дозвілля, що характеризуються духовною насиченістю, сприяє
культурному і творчому збагаченню, створенню нових духовних цінностестей;
- рекреаційний - це вид дозвілля, який характеризується інтегрованою діяльністю,
неформальним спілкуванням (участь у масових свят, театралізованих виставах тощо).
3) періодичністю (щоденне, щотижневе, відпускне, святкове)
4) за тривалістю (короткочасне, довготривале, епізодичне).
Дозвілля характеризується специфічними ознаками (Л. Акімова, Л. Завацька):
- свобода вибору дозвіллєвої діяльності, свобода від обов’язків; (за певних умов
може бути обмежена , наприклад, розвитком соціальної інфраструктури, можливістю
доступу до дозвіллєвих послуг, заходів)
- добровільна участь у дозвіллєвій діяльності;
- бажання отримати радість та задоволення;
- самодостатність та самоцінність вільного часу; процесуальний характер діяльності,
що є для індивіда ціллю та основною цінністю
- урізноманітнення життя, що характеризується зміною вибору занять, що
зумовлюється пошуком різних форм самореалізації, зміною емоційно-дозвіллєвих станів,
фізичної та інтелектуальної напруги людини;
- компенсаційність дозвілля;
- суспільна цінність діяльності, що визначає всебічний розвиток особистості.
Соціальне виховання реалізується в різних сферах соціального буття, зокрема
дозвіллєвій, здійснюється через соціально-педагогічну діяльність. Основним принципом її
реалізації є ідея гармонізації соціального й індивідуального в запровадженні соціальнопедагогічної діяльності, яка ґрунтується на інтенсифікації соціального розвитку,
педагогізації середовища, долученні людини до нього.
Соціально-виховне значення дозвіллєвої діяльності для становлення і розвитку
молодого покоління представлено в державних документах, що гарантують право людини
на вільний час, а викладені в них положення спрямовані на створення в соціумі умов для
гармонійного розвитку особистості. Серед таких документів: національна програма

"Освіта" ("Україна XXI сторіччя") (1993 p.), національна програма "Діти України" (1996
p.), "Декларація про загальні основи молодіжної політики в Україні", закони і законодавчі
акти, "Про освіту" (1991 p., 1996 p.), Концепція позашкільної освіти і виховання (1996 p.),
закон України "Про позашкільну освіту" (2000 p.), "Положення про позашкільний
навчальний заклад" (2000 p.), "Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на
2002-2008 pp." (2002 p.) тощо. Усі вони спрямовані на реалізацію в Україні основних
положень Конвенції про права дитини, проголошеної Генеральною Асамблеєю
Організації Об'єднаних Націй. "Конвенція про права дитини" тісно пов'язана з іншим
документом ООН – "Загальною декларацією прав людини".
Актуальним сьогодні є розвиток дозвіллєвих центрів, що охоплюють різні вікові
категорії населення, різні суспільні структури (сім'ю, вулицю, любительські об'єднання,
підліткові групи тощо).
Зміст виховання особистості у дозвіллєвій сфері залежить від орієнтації людини у
вільний час. На характер проведення людиною свого часу впливає багато чинників,
найголовнішими серед них є соціальне становище, національні традиції, психічні та
фізіологічні зміни, ціннісні орієнтації, притаманні конкретному віковому стану.
Виховання гармонійної особистості передбачає цілісний підхід до дитини, що
полягає у створенні спільними зусиллями викладачів, батьків, вихователів гуманного
педагогічного середовища для кожної дитини. Натомість, життя сучасної людини з самого
дитинства характеризується гострими суперечностями та вкрай суперечливими
цінностями, що пропонуються дитині школою, сім'єю, вулицею, засобами масової
інформації. І саме дозвіллєва діяльність як педагогічний процес здатна усунути бар'єри
між школою, сім'єю та внутрішнім життям дитини.
Важливим у розвитку творчого потенціалу дитини є сімейне дозвілля, що
характеризується емоційною, естетичною, пізнавальною, культурною спрямованістю.
Воно формує й розкриває індивідуальні творчі здібності дитини, згуртовує батьків та
дітей, зацікавлює батьків внутрішнім світом дитини, зменшує або й зовсім усуває
негативні соціальні впливи на дитину. Саме дозвілля, завдяки своїй дієвості стає
чинником розвитку людини, яка є головним суб'єктом дозвіллєвої організації, планування
та здійснення дозвілля. Дозвілля, на відміну від навчальної діяльності, не має жорстко
регламентованих складових, тому інтенсивний розвиток самодіяльності, ініціативи і
творчості спостерігається саме у вільний час людини; а будь-яке дозвіллєве заняття
реалізується не з позиції «повинен», а з позицій «маю право» та «хочу». Тому взаємодія
особистості, сім'ї, навчальних закладів, дозвіллєвої сфери є об'єктивним, складним
процесом, який вимагає педагогічно цілеспрямованої організації у процесі дозвілля.
У підлітка найгостріше виявляється потреба у вільній самореалізації, адже саме в
цей час школа починає сприйматись ним як регламентована, навчальна діяльність,
з'являється почуття дорослості, яке впливає на зміст життєдіяльності підлітка та водночас
підліток відчуває себе залежним від свого оточення - батьків, вчителів, родичів -і
намагається звільнитись від цього шляхом утвердження свого «Я» саме у сфері дозвілля.
Пріоритетними видами дозвілля у цей час є спілкування зі своїми ровесниками,
спортивні ігри, прикладна творчість, розважальні заходи. Проаналізувавши позашкільні
підліткові дозвіллєві утворення, вчені підкреслюють, що вони не ідентичні шкільним
колективам і відрізняються за своїм складом, різнорівневою культурою підлітків, різним
соціальним та матеріальним становищем їхніх батьків. У таких позашкільних дозвіллєвих
спільнотах, відбувається соціалізація особистості, набуваються навички спілкування та
соціальної взаємодії, формуються відчуття команди та вміння відстоювати свою позицію і
узгоджувати її з іншими точками зору. На відміну від навчальних установ, дозвіллєві
об'єднання характеризуються ширшими можливостями педагогічно врегульованого
міжособистісного спілкування.
Важливу роль відіграє дозвілля й у юнацькому віці, стаючи пріоритетною сферою
життя молодої людини, сферою її соціалізації. Увага юнаків та дівчат зосереджується на

питаннях свого місця та ролі в суспільстві, міжособистісному спілкуванні, на мріях і
роздумах про майбутнє. Перевага надається професійному вибору, задоволенню
індивідуальних потреб та інтересів, рекреації.
Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля відповідно до анімаційного
підходу спрямована на регулювання соціального виховання на основі вироблення
позитивного ціннісного ставлення до соціального життя на різних рівнях активної
взаємодії, безпосередньої участі, виявленні потенціалу та перетворення з метою
соціально-творчої самореалізації.
Анімаційний підхід до соціально-педагогічної діяльності у сфері дозвілля
(Максимовська Н.О.):
- розкриває сутність дозвіллєвих потреб соціальних суб’єктів та просоціальних
способів їх реалізації;
- реалізується за їх власною потребою і бажанням у вільній діяльності;
- переважно залучається інфраструктура сфери дозвілля до реалізації завдань
соціального виховання;
- здійснюється на різних рівнях соціального середовища;
- дозволяє соціальним суб’єктам виявляти соціальну активність із перетворення
соціальної дійсності;
- сприяє соціально позитивному дозвіллю на відміну від негативних проявів у цій
сфері (творчість на відміну від споживацтва).
Отже, сфера дозвілля – простір для науково-обгрунтованої соціально-педагогічної
діяльності з метою реалізації соціального виховання.
Характеризуючи сферу дозвілля, як простір для реалізації соціально-педагогічної
діяльності з метою запровадження соціального виховання, то наступні позиції відбивають
її соціально-виховний аспект:
Сфера дозвілля – це простір для реалізації соціального виховання через надання
соціальним суб’єктам розмаїття можливостей непримусової соціальної самореалізації.
 У сфері дозвілля функціонують певні структури та заклади, які через ефективне
керування активізуються для підвищення соціально-виховного потенціалу.
 У сфері дозвілля має бути інтегруючий компонент, завдяки якому
уможливлюється об’єднання зусиль, він і стане системоутворюючим фактором для
реалізації соціально-педагогічної діяльності в межах відкритої системи в дозвіллєвому
просторі.
 Активність для здійснення соціально-педагогічної діяльності надається переважно
соціальним суб’єктам (людина, група, соціум), щоб система поступово ставала
самокерованою.
 У сфері дозвілля має працювати фахівець, котрий регулюватиме та
координуватиме означену діяльність, сприятиме активізації соціальних суб’єктів.
 У межах конкретної сфери дозвілля (мікросоціум, громада, регіон тощо) має бути
наявний певний центр активізації та самоорганізації дозвіллєвої активності.
Соціальними інституціями, де реалізується соціально-педагогічна діяльність у
дозвіллевій сфері є сімейне дозвілля; центри дитячої та юнацької творчості;територіальна
громада як інститут соціального виховання; клубні установи за місцем проживання,
загальноосвітні заклади, парки культури та відпочинку, заклади оздоровлення та
відпочинку (дитячі культурно-оздоровчі табори) та ін..
Соціально-педагогічна діяльність у дозвіллєвій сфері орієнтована на певні цільові
групи: діти, підлітки, студентська молодь, особи зрілого віку, люди похилого віку, сім’ї;
особи, що мають типові проблеми, зокрема, проблеми зі здоров’ям (люди з обмеженими
функціональними можливостями, ВІЛ-інфіковані), сирітства, безробіття, відхилення у
поведінці тощо.
Основними напрямами соціально-педагогічної діяльності у сфері дозвілля
(Н. Сушик) є:

1. Культурно-дозвіллєвий і рекреаційний, що передбачає організацію змістовного
дозвілля; розвиток творчого й духовного потенціалу особистості, соціальних груп в
інтересах становлення, самореалізації, підтримки, активізації. Спрямований на зняття
виробничої
перевтоми,
психологічної
напруги,
відтворення
фізичних,
інтелектуальних, емоційних сил людини; на зміцнення здоров’я.
2. Соціально-профілактичний, спрямований на створення умов для інтеграції
особистості, групи в соціум, попередження негативних явищ у соціальному середовищі
шляхом використання різних форм організації змістовного дозвілля.
3. Профорієнтаційний, що має на меті сприяння професійній орієнтації,
працевлаштуванню, навчанню, самоосвіті та саморозвитку. Реалізується у вигляді участі в
гуртках та студіях прикладного та наукового напряму на базі культурно-просвітніх
центрів, будинків культури чи дитячої та юнацької творчості, бібліотек, тематичних
(профорієнтаційних) екскурсій
4. Спортивно-оздоровчий, що передбачає організацію діяльності з зміцнення,
збереження здоров’я; формування та розвитку фізичної культури; пропаганди здорового
способу життя засобами дозвілля.
Форми соціально-педагогічної організації дозвілля (класифікація І.Д. Звєрєвої):
1) за кількісним складом учасників: індивідуальні (бесіда, гра), колективні
(конкурс, диспут, прес-конференція, усний журнал, відеолекторій, аукціон), масові
(свято, концерт, акція, фестиваль);
2) за складністю побудови: прості (бесіда, диспут, вікторина), складні (конкурс,
ярмарок, змагання, мандрівка, театралізована постановка, тематичний вечір, ігрова
програма), комплексні (тематичний день, тематичний тиждень, місячник, фестиваль);
3) за характером змістового наповнення: інформаційні (бесіда, лекція, диспут,
зустріч, круглий стіл, тематичний вечір), практичні (виставка, похід, змагання, конкурс
умільців, вулична ігротека), інформаційно-практичні (гра мандрівка, тематична акція,
конкурс).
Соціально-педагогічні методи дозвілля – це шляхи і способи здійснення
виховного і освітнього процесів у сфері вільного часу. Вибір того або іншого методу
залежить від форми реалізації дозвільної діяльності – групової або масової.
Для групових форм реалізації дозвілля головним методом є метод педагогічної
організації спільноти на основі сумісної дозвільної діяльності.
Для масових форм реалізації дозвілля – метод створення педагогічних ситуацій.
Для індивідуальної роботи характерними повинні бути методи, які задовольняють
потреби людини в спілкуванні, враженнях розважального або пізнавального характеру,
співпереживанні і емоційній розрядці, а саме емоційної інтеграції; зняття психологічної
дистанції; концентрації форм спілкування з активізацією ігрового спілкування; режисури
контактів.
Найефективніші методи:
Методи гри й ігрового тренінгу. Гра – самостійний, важливий вид діяльності. Гра
виявляє знання, інтелектуальні сили. Вона показує рівень організаторських здібностей,
розкриває творчий потенціал.
Методи театралізації. Дозвілля має нескінченну безліч сюжетів і соціальних ролей.
Метод театралізації реалізується через особливий словник спілкування, обряди, ритуали.
Театралізація знайомить з різноманітними сюжетами життя.
Методи змагання. Змагання – внутрішня «пружина» розкручування творчих сил,
стимулювання до пошуку, відкриття, перемог над собою.
Методи рівноправного духовного контакту. Вони засновані на спільній діяльності
дітей і дорослих «на рівних» в усьому. Організатори, соціальні педагоги та учасники –
рівноправні члени шкільного клубу, драмгуртка, творчих об’єднань, заснованих на
демократичному, гуманізованому спілкуванні.

Методи створення виховуючих ситуацій, тобто покликаних до життя процедур,
самореалізації, довіри, уявної довіри, недовіри, організованого успіху тощо. Ситуація, яка
виховує – це спеціально створені вихователем умови.
Методи імпровізації. Імпровізація – дія, не усвідомлена й не підготовлена
заздалегіть, експромт. Імпровізація виводить на практичну й творчу заповзятість.
Мистецтво імпровізації – це породження спокуси творчого зусилля. Імпровізація
базується на синдромі наслідування з привнесенням авторського.
Види послуг, що надаються соціальним педагогом у сфері дозвілля(Т.В.Скорик):
- інформування різних категорій населення щодо проведення масових свят, видовищ,
акцій, діяльності гуртків, секцій, клубів;
- організація дозвіллєвих заходів для певної категорії населення і залучення їх до
проведення;
- підбір літератури (художньої, публіцистичної, науково-популярної);
- організація відвідування музеїв, театрів, концертів тощо;
- організація туристичних походів, прогулянок, ігротек та інше;
- сприяння розвитку творчого потенціалу особистості.
Соціальний педагог, що здійснює професійну діяльність у сфері дозвілля має знати:
теоретичні засади, сучасний стан і тенденції розвитку соціально-культурної сфери
дозвілля; нормативно-правове забезпечення організації дозвілля населення; основні
соціальні інститути дозвіллєвої сфери; різноманітні форм, методи, засоби культурнодозвіллєвої діяльності; змістовні напрями та принципи організації соціально-педагогічної
діяльності в сфері дозвілля; технологію організації і проведення дозвіллєвих заходів;
механізми управління в культурно-дозвіллєвій сфері; специфіку потреб, інтересів,
установок, мотивів дозвіллєвої активності дітей, підлітків, молоді та дорослих; сучасний
стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових та молодіжних рухів, товариств,
організацій та їх роль в організації змістовного дозвілля та ін.. Крім того, соціальний
педагог має уміти: виявляти інтереси і потреби населення в різних видах культурнодозвіллєвої діяльності з урахуванням специфіки, віку, статі, освіти; залучати дітей,
підлітків, дорослих до активної культурно-дозвіллєвої діяльності; використовувати
прийоми менеджерської діяльності із забезпечення взаємодії відомств, організацій,
установ, аматорських об'єднань, концертної та виставочної роботи, проведенні оглядів,
конкурсів, фестивалів, свят, фізкультурно-оздоровчих та інших заходів; моделювати
ситуації організації соціально-педагогічної дозвіллєвої діяльності в умовах відкритого
соціального середовища; застосовувати на практиці методи культурно-дозвіллєвої
діяльності; розробляти та впроваджувати програми та сценарії дозвіллєвих тематичних
заходів.
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