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Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв 

кафедра музичного мистецтва та менеджменту соціокультурної діяльності 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ У СЕМЕНІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ 

 

На сьогоднішній день організація культурних заходів є невід’ємною 

частиною повсякденного життя кожного з нас. Кожного дня відбуваються 

якісь заходи від невеликих вистав до масштабних концертів. Висвітлено 

аналіз та порівняння організації та проведення культурних заходів в 

великих містах та селищах міського типу, їх відмінність, масштабність та 

особливість кожного. 

Дозвілля – сукупність видів діяльності (занять), які здійснюють у 

вільний час для задоволення певних фізичних, інтелектуальних, 

соціальних і культурних потреб [4]. 

Різновиди дозвілля: 

 за видом активності: пасивне та активне дозвілля; 

 за періодичністю: щоденне, щотижневе, відпускне, святкове; 

 за тривалістю: короткочасне, довготривале, епізодичне; 

 за напрямами діяльності: творче, рекреаційне, культурне, спортивне, 

декоративно-прикладне, туристичне [3]. 

Порівняльна таблиця 

1 Назва міста,смт,села М.Чернігів Смт. Семенівка  

2 Населення 

(тис.чол.) 

288,268 8,342  

3 Кількість закладів 

культури  

Будинків культури – 6 

 Масових бібліотек – 16    31        

  Музеїв – 9 

 

5 

 



Порівняльна статистика щодо заходів (День міста) 

Організація  Задіяна велика 

кількість служб для 

організації: постановка 

сцени, проводження 

світла, прибирання 

території, 

прикрашання, 

установка урн 

Задіяна декілька служб: 

постановка сцени, 

проводження світла, 

прикрашання  

Кількість осіб Близько 1500 і більше  Близько 500 

Масштабність  Охоплення декількох 

частин міста( площа, 

парк, алея) 

Охоплення однієї 

частини міста(площа) 

Конкурсні програми   Танцювальні та 

спортивні змагання  

Розважальні програми 

для дітей , спортивні 

змагання 

Концерти  Наявні концерти з 

відомими співаками та 

ді-джеями  

Наявні концерти з 

місцевими гуртами  

Атракціони  - Наявні атракціони  

Торгівля  Наявний продаж 

сувенірів,їжі 

Наявний продаж 

сувенірів, їжі  

Апаратура Наявна сучасна 

апаратура та 

обладнання 

Застаріле обладнання  

Цільова аудиторія  Молодь Дорослі  

Реклама  Реклама на сайтах та по 

всьому місту  

Реклама на сайті та 

декілька оголошень на 

місто  

 



На таблиці видно, що населення та кількість закладів культури 

кількісно відрізняється. Що до проведення і організації заходу можна 

прослідкувати, що організація та торгівля що в великому місті що в смт не 

відрізняється. Можна також спостерігати, що кількість осіб, масштабність 

та цільова аудиторія у місті більша та спрямована на молодь, а в смт на 

більш зріле покоління. Конкурсні програми, концерт та апаратура у 

великому місті більш досконала та цікава ніж у смт , через сучаснішу 

апаратуру та наявність сучасних ді-джеїв і співаків. Реклама заходу у місті 

охоплює велику масштабність як в Інтернеті так і в місті , а в смт тільки 

декілька оголошень.  

Заходи , які відбуваються в смт: 

 День міста 

 День перемоги 

 День прапора  

 День незалежності  

 Проводи зими  

Проаналізувавши порівняльну таблицю можна зробити висновок, що 

смт поступається у проводженні культурних заходів, але й має свої 

особливості(атракціони). 

Поради які можуть покращити та заохотити більше людей: 

1. Більша кількість реклами  

2. Нова апаратура та обладнання 

3. Сучасна музика для приваблення молоді 

4. Різні конкурси та квести  

За останні роки актуальність культурних заходів як в смт так і в 

великому місті зменшилась внаслідок переважання смертності населення 

та пандемії. 

Отже, порівнявши організацію та проведення культурних заходів в місті 

та смт , можна зробити такий висновок, що в великих містах організація і 

проведення культурних заходів більш досконала , але ,незважаючи на свої 



невеликі масштаби, смт має непогані результати і майже не поступається 

великому місту. 
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