




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань та практичних вмінь, 
заснованих на здатності аналізувати основні форми сучасних художньо-естетичних і 
соціокультурних практик та нові мистецько-культурні явища; отримання практичного 
досвіду менеджменту в сфері культури. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні теорії та 
методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії культури, культурної 
антропології, соціології культури, економіки культури; основні культурологічні 
поняття та категорії; основи економічної теорії. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  
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 «Практикум «Менеджмент 
культурних проектів»» належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у 
VІ семестрі бакалаврату. Практикум надає студентам можливість впровадження на 
практиці цілісної системи знань щодо менеджменту соціокультурної діяльності та 
специфіки керування культурним проектом шляхом стажування в культурній 
організації.  

4. Завдання (навчальні цілі) – закріпити базові уявлення про основи маркетингового 
менеджменту соціокультурної діяльності на базі втілення маркетингових технологій у 
сфері культури. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати 
теоретичні знання, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних 
практичних розвідках здійснювати експертний аналіз діяльності культурних 
організацій, визначаючи міру ефективності їхнього функціонування; організовувати 
заходів щодо просування культурного продукту на ринку культурних благ і цінностей; 
анонсувати культурний продукт; розробляти план PR-стратегії конкретної організації 
та проводити рекламну компанію; використовувати на практиці психологічні 
технології управління персоналом в закладах культури. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання предметної області та розуміння професії 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 5. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ЗК 6. Здатність креативно мислити та діяти. 

ЗК 7. Навички міжособистісної комунікації та командної роботи. 

ФК 6. Здатність розуміти процеси культурно-історичної динаміки. 

ФК 8. Здатність розробляти та регулювати інноваційні соціокультурні та мистецькі проекти. 

ФК 9. Здатність налагодити комунікативний процес із представниками різних соціально-

культурних угрупувань. 

 

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 
специфіку історичного процесу 
інституціоналізації культури та 
специфіку сучасних організаційно-
правових форм культурних 
інститутів 

Практикум, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 
робота 

10 

1
1.2 

види і функції культурних інститутів  
та їх історичну динаміку 

Практикум, 
самостійна робота 

Стажування 10 

1

1.3 
специфіку соціального та 
економічного функціонування 
мистецьких, освітніх, релігійних, 
дозвіллєвих, акумуляційних, 
посередницьких культурних 
інститутів 

Практикум, 

самостійна робота 

Стажування, 

аналіз, 

презентація 

5 

1
1.4 

базові уявлення про особливості 
менеджменту в сфері культури, 
своєрідність та характеристики 
культурного проекту, законодавчу 
політику України щодо сфери 
культури, специфіку створення 
культурного проекту, його ресурсне 
забезпечення 

Практикум, 
самостійна робота 

Стажування, 
аналіз, 

презентація 

5 

1
1.5 

базові уявлення про: основи 
маркетингового менеджменту 
соціокультурної діяльності 

Практикум, 
самостійна робота 

Стажування, 
аналіз 

5 

1

1.6 
основи психологічної роботи з 
персоналом у сфері культури 

Практикум, 

самостійна робота 

Стажування 5 

 Вміти:    

2

2.1 
застосовувати поняттєво-
категоріальний апарат для 
дослідження сучасних 
інституціоналізованих форм 
культурного буття 

Практикум, 

самостійна робота 

Аналіз, 

презентація, 

письмова 
контрольна 

робота 

5 

2
2.2 

здійснювати експертний аналіз 
діяльності різноманітних 
культурних інститутів, 
визначаючи міру ефективності 
їхнього функціонування 

Практикум, 
Самостійна робота 

Аналіз, 
презентація 

5 

2
2.3 

реалізувати культурні проекти, 
що передбачає використання 
знань зі сфери інформатики, 
науки та техніки, культурології, 
менеджменту, PR-технологій та 
реклами 

Практикум, 
Самостійна робота 

Стажування 5 

1

2.4 
організації заходів щодо 
проведення політики просування 
культурного продукту на ринку 

Практикум, 

Самостійна робота 

Стажування, 

презентація 

5 



культурних благ і цінностей; 
анонсування культурного  
продукту 

1

2.5 
розробляти план PR-стратегії 
конкретної організації 

Практикум, 

Самостійна робота 

Стажування 5 

2

2.6 
використовувати на практиці 
психологічні технології 
управління персоналом в 
закладах культури 

Практикум, 

самостійна робота 

Стажування 5 

 комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до стажування; 

Практикум, 
самостійна робота 

Стажування, 
аналіз, 

презентація 

5 

3

3.2 
презентувати результати 
стажування та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, 
презентацій; 

Практикум Презентація 5 

2

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
доцільності менеджменту 
культурних організацій на основі 
володіння категоріально-
поняттєвим апаратом 
менеджменту соціокультурної 
діяльності 

Практикум Стажування, 
презентація 

5 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
менеджменту культурних 
проектів, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу інформації 

Самостійна 

робота 

аналіз, 

презентація, 

письмова 
контрольна 

робота 

5 

4

4.2 
готувати різні види науково-
дослідних робіт з тематики 
прикладної культурології та 
презентувати результати 
проведених досліджень у формах 
доповіді, опису, експертного 
висновку 

Самостійна 

робота 

аналіз, 

презентація, 
письмова 

контрольна 

робота 

5 

4

4.3 
аналізувати наслідки реалізації 
культурного проекту 

Практикум, 

самостійна робота 

Аналіз, 

презентація 

5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 



Результати навчання дисципліни 

 

 

Програмні результати навчання 

1
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1
.2

 

1
.3

 

1
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1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 
2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 4. Установлювати зв’язок 

культурологічного знання з методами 

та технологіями регулювання й 

управління соціокультурними 

процесами. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+
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+
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+

+ 

+
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+
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+ 
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ПРН 5. Застосовувати 

культурологічні знання та методи 

наукового дослідження культури для 

практичного вирішення сучасних 

соціокультурних проблем (збереження 

національної ідентичності; охорони 

матеріальної й нематеріальної 

культурної спадщини; розробки 

механізмів меморіалізації в культурі та 

адаптації традиційних культурних 

інститутів до умов сучасного 

суспільства тощо). 

  
+

+ 

+

+ 
+

+ 
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

   
 

+

+ 
+

+ 
+

+ 
 

 ПРН 9. Використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології для управління 

соціокультурними процесами. 

         
+

+ 

+

+ 
  

  
 

  

ПРН 10. Впроваджувати практику 

командної роботи для організації, 

планування та управління 

інноваційними культурно-

мистецькими проектами. 

    
 

+
+ 

 
  

+

+  
+

+ 
 

     

ПРН 13. Розробляти рекомендації 

щодо державної політики в сфері 

культури. 

+

+ 

+

+ 
     +

+ 
+

+ 
 

  
+

+ 

+

+ 

+

+ 
+

+ 
  

ПРН 14. Узагальнювати актуальні 

проблеми культурології в сучасних 

умовах. 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 
  +

+ 

+

+ 
    

+

+ 
+

+ 

+

+ 
+

+ 
+

+ 
 

ПРН 15. Аргументувати місце 

культурних цінностей в 

соціокультурній регуляції суспільства. 

+
+ 

+
+ 

  
  

 

+

+ 

+

+ 
    

 

+

+  
+

+ 
 

ПРН 17. Класифікувати, описувати 

та апробувати інноваційні форми й 

технології культурних практик 

сучасності. 

+
+ 

+
+ 

  
  +

+ 

+

+ 
     

 
 

 
+

+ 
 

ПРН 18. Дотримуватися засад 

професійної та наукової етики. 

Формувати позитивне ставлення 

суспільства до представників різних 

національних меншин. Співпрацювати 

з носіями різних культурних цінностей. 

    
 

+

+  
    

+

+ 
 

 
 

  
 

 

 



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 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Стажування в освітньо-культурній організації: РН 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 3.1, 3.3 – 24 / 40 балів 

2. Самостійна робота (Аналіз стратегії менеджменту освітньо-культурної 

організації, написання звіту стажування у формі доповіді / презентації): РН 1.3, 

1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 – 12 / 20 балів 

3. Самостійна робота (Презентація самостійного дослідження стратегії 

менеджменту освітньо-культурної організації): РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3 –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 (написання есе, підготовка презентації). 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, 2.1, 4.1, 4.2  – 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 

Стажування Протягом семестру, із 

відривом від навчальних 

занять.  

«24» х 1 = 24 «40» х 1 = 40 

Самостійна робота Самостійна робота – Аналіз 

стратегії менеджменту 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Самостійна робота – 

Презентація самостійного 

дослідження 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 

1. Стажування в освітньо-культурній організації: 

Усна доповідь:  

40-30 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 проведеного дослідження / письмової роботи, бере активну 

участь у стажуванні 

29-20 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 

/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності. Бере участь у 

стажуванні, але виконує другорядні ролі. 

19-10 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. Бере 

пасивну участь у стажуванні. 

9-0 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. Не бере 

участь у стажування, виконує окремі завдання в межах діяльності культурно-

освітньої установи. 

2. Самостійна робота  (Стажування, підготовка презентації), 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 

Практичне 
заняття  

Самостійна робота 

Частина 1. Стажування на базі освітньо-культурної організації 

1 Стажування в освітньо-культурній організації 10 50 

2 
Аналіз стратегії менеджменту освітньо-культурної 
організації, написання звіту стажування у формі 
доповіді / презентації 

4 10 

Частина 2. Презентація самостійного дослідження стратегії менеджменту освітньо-
культурної організації 

3 
Презентація самостійного дослідження стратегії 
менеджменту освітньо-культурної організації 6  

4 Підсумкова контрольна робота 2  

 ВСЬОГО 22 60 

Загальний обсяг 82 год., в тому числі: 
Практичні заняття    – 22 год. 
Самостійна робота  - 60 год. 
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