




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів компетентностей, які дозволять їм 

здійснювати управлінську та організаційну діяльність у сфері культури, аналізувати 

проблеми управління персоналом та знаходити шляхи ефективного використання кадрового 

потенціалу закладів культури. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи становлення й 

розвитку культурних інститутів до сучасних організаційно-правових форм, особливості 

сучасних інституціоналізованих видів діяльності у сфері культури та механізми управління 

соціокультурною діяльністю. 

2. Вміти : збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; володіти навичками наукового дослідження та управління 

інформацією, розробки проектів і програм управління соціокультурною діяльністю та 

прийняття оптимальних рішень у вирішенні проблем закладів культури;    

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 

культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових культурологічних 

інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Науковий семінар з кадрової політики в 

закладах культури» знайомить студентів із теоретичними основами кадрової політики в 

організаціях культури, розкриває специфіку менеджменту персоналу в системі менеджменту 

соціокультурної діяльності. В процесі навчання виявляється специфіка організаційних 

процесів та особливостей персоналу у сфері культури. Систематизуються теоретичні 

концепції менеджменту персоналу в закладах культури. Аналізуються світові тенденції 

розвитку менеджменту персоналу у сфері культури. Виявляється роль кадрової політики в 

закладах культури. Розглядаються особливості планування людських ресурсів та кадрового 

складу організацій культури. Розкривається характер регулювання трудової діяльності 

персоналу закладів культури. Особлива увага приділяється управлінню розвитком 

компетенції персоналу та управлінню мотиваційними процесами персоналу. Відбувається 

ознайомлення із специфікою оплати праці в закладах культури. Аналізуються стратегії та 

стилі менеджменту персоналу у розв’язанні конфліктів. Розглядаються технології та методи 

оцінки персоналу як елементи менеджменту персоналу в закладах культури.. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про основи кадрової 

політики в закладах культури. В результаті навчання студенти мають не лише 

продемонструвати масив теоретичних знань, але й вміти аналізувати проблеми управління 

персоналом та ефективного використання кадрового потенціалу закладів культури. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ФК 2. Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної 

діяльності. 

ФК 5. Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до 

залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості. 

ФК 8. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а 

також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи 

економічні, законодавчі й етичні аспекти. 

 

5. Результати навчання:  



В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

теоретичні концепції та методології 

менеджменту персоналу в сфері 

культури 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 

завдання, обов’язки, права, 

відповідальність та компетенції 

персоналу у різних галузях 

культури 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

аналіз 

нормативно-

правової бази, 

текст 

рекомендацій 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

специфіку управління розвитком 

компетенцій персоналу та 

мотиваційними процесами 

персоналу  

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.4 

специфіку лідерства та стилі 

керівництва в закладах культури 

 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
аналізувати проблеми управління 

персоналом закладів культури 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, аналіз 

нормативно-

правової бази, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.2 
керувати розробкою кадрової 

політики в закладах культури 

Практичні 

заняття, самостійна 

аналіз 

нормативно-

10 



робота правової бази, 

текст 

рекомендацій,  
1

2.3 
виробляти та ухвалювати рішення з 

управління закладами культури та їх 

структурними підрозділами 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

2.4 
управляти розвитком компетенції 

персоналу в сфері культури 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати досліджень 

у вигляді доповідей, презентацій та 

рекомендацій 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

10 

2

3.2 

вести полеміку стосовно питань 

кадрової політики в закладах 

культури 

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

нести відповідальність за 

достовірність здійснених 

досліджень  

Практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 3. Аналізувати культурні права та свободи 

людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, 

інкультурації, культурної адаптації з врахуванням 

регіональної специфіки 

 
+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
  

+

+ 
   

ПРН 4. Популяризувати професію культуролога, 

дотримуючись етичних принципів. 
  

 
    

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

ПРН 5. Організовувати та підтримувати комунікації з 

органами влади, науково-дослідними установами, 
   +     

+

+ 

+

+ 

+

+ 



інформаційно-аналітичними службами, засобами 

масової інформації з питань культури. 

ПРН 8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання 

складних задач і практичних проблем культурного 

розвитку суспільства. 

+
+ 

  
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
 

+
+ 

 

ПРН 9. Організовувати й управляти діяльністю закладів 

культури та відповідними структурними підрозділами 

підприємств і установ 

+
+ 

 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
 

+
+ 

+
+ 

 
+

+ 
 

ПРН 10. Мати навички вироблення та ухвалення 

рішень з управління закладами та установами культури 

чи відповідними структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних 

контекстах 

 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
 

+
+ 

 

ПРН 11. Мати навички організації та керівництва 

професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.  

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 
+

+ 
   

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на практичних заняттях: РН 

1.1- 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 –21 / 35 балів 

2. Самостійна робота (аналіз нормативно-правової бази управління персоналом): 

РН 1.2, 2.1, 2.2  – 5 / 10 балів 

3. Самостійна робота (дослідження теорій лідерства, теорій мотивації та теорій 

групової динаміки): РН 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 –10 / 15 балів 

4. Самостійна робота (написання тексту рекомендацій): РН – 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 

4.2 - 12 / 20 балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (аналіз нормативно-правової бази управління персоналом, 

дослідження теорій лідерства, теорій мотивації та теорій групової динаміки, написання 

тексту рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1-1.4, 2.1  – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  



Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

практичних 

заняттях, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До всіх тем курсу впродовж 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Самостійна робота До теми 4:  робота з 

нормативними документами 

(аналіз нормативно-правової 

бази управління 

персоналом) (Додаток 

самостійної роботи студента) 

до кінця жовтня 

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

До теми 8: Презентація 

самостійного дослідження 

теорій лідерства, теорій 

мотивації та теорій групової 

динаміки (Додаток 

самостійної роботи студента) 

початок листопаду 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

Написання тексту 

рекомендацій для закладу 

культури (за вибором 

студента) щодо розробки 

кадрової політики (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець листопаду 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

До тем 1-10 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 



робота 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (аналіз нормативно-правової бази управління персоналом): 

10-6 балів – студент опрацював документи нормативно-правової бази, виявив сильні 

та слабкі сторони документів, визначив проблеми застосування у сфері культури 

5-10 балів – студент законспектував текст нормативних документів 

3. Самостійна робота (дослідження теорій лідерства, теорій мотивації та теорій 

групової динаміки): 

 15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження  

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 



викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Самостійна робота  (текст рекомендацій) та підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Практичні 

заняття 

Самостійна 
робота 

1 
Тема 1.  Організація як соціальний інститут 

ділової активності та об’єкт менеджменту 
2 4 

2 
Тема 2. Теоретичні концепції менеджменту 

персоналу 
2 4 

3 Тема 3.  Методологія менеджменту персоналу 2 4 

4 

Тема 4. Кадрова політика та планування в 

закладах культури Індивідуальна самостійна 

робота з нормативними документами (аналіз 

нормативно-правової бази управління 

персоналом ) 

4 10 

5 
Тема 5. Підбір персоналу та кадрове 

діловодство в закладах культури 
2 4 

6 
Тема 6. Регулювання трудової діяльності та 
управління розвитком компетенції персоналу в 
сфері культури  

2 4 

7 
Тема 7. Управління мотиваційними процесами 
та оплата праці у сфері культури 

2 4 

8 

Тема 8.  Лідерство та стилі керівництва в 
закладах культури Презентація самостійного 
дослідження теорій лідерства, теорій 
мотивації та теорій групової динаміки 

4 10 

9 
Тема 9. Стратегії та стилі менеджменту 
персоналу у розв’язанні конфліктів 

2 4 

10 
Тема 10. Оцінка та атестація персоналу в 
закладах культури 

2 4 

11 
Текст рекомендацій для закладу культури 
(за вибором студента) щодо розробки 
кадрової політики  

 12 

12 Підсумкова  контрольна  робота  2  

 ВСЬОГО 26 64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 26 год. 
Самостійна робота  - 64 год. 
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