
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Менеджмент соціокультурної діяльності 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=734  

Рік навчання: ІІ Семестр : ІІІ, ІV 

Викладач: Обозна А. О. (практичні, підсумковий контроль)  

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Менеджмент соціокультурної діяльності» є 

вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, 

що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію.  

Після вибору ця дисципліна стає для студента обов’язковою та спрямована 

на формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння 

практикою використання технологій менеджменту. 

Мета: розкрити сутність призначення соціокультурної діяльності в 

сучасному суспільстві; навчити використовувати інноваційні технології 

управління творчими процесами в соціокультурної діяльності; формувати 

здатність здійснювати правову, фінансово-економічну та господарську 

діяльність закладів культури, установ і організацій індустрії дозвілля та 

рекреації. 

Завдання курсу:  

- вивчення суті та механізму менеджменту соціокультурної діяльності; 

- вивчення формування теоретичної та методологічної бази, необхідної 

для оволодіння практикою використання технологій менеджменту; 

- вироблення вміння оцінювати та аналізувати управління 

інноваційними щодо вимог освітньо-професійної програми студенти 

повинні. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ, сфер 

реалізації, суб’єктів, ресурсної бази і сучасних технологій соціально-культурної 

діяльності. 
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Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 42 48 
Залік (3,4 

семестр) 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання 

Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Сутність соціокультурної 

діяльності. 

Сутність та визначення поняття 

«менеджмент», «менеджмент 

соціально-культурної діяльності», 

«організація». Ефективна модель 

менеджменту. Мета, завдання, 

функції та життєвий цикл організації 

соціокультурної сфери.  Механізм 

використання функцій та методів 

менеджменту в керуванні 

організацією різних сфер діяльності. 

Складовими  успіху 

організації.Основні риси 

внутрішнього та зовнішнього 

середовища та їх взаємодія з 

організацією соціокультурної сфери. 

6 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи, 

ситуаційні завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Суб’єкт та об’єкт впливу 

соціокультурної діяльності. 

Суб’єкт та об’єкт соціально-

культурної діяльності. Принципи, 

функції соціального управління та 

структурно-функціональна модель 

соціального управління. Принципи 

менеджменту соціокультурної 

діяльності суспільства та параметри 

їх ефективності. 

 

6 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.3. Соціокультурна діяльність 

як педагогічна система. 

Структура, зміст та аналіз соціально-

культурної діяльності як педагогічна 

система та педагогічний процес. 

8 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

9 самостійна Самостійна робота з 100 



Характеристика і класифікація 

способів педагогічного управління 

соціально-культурною діяльністю 

(засоби, методи та форми).  Поняття 

про засоби соціально-культурної 

діяльності: усні, друковані, наочні 

засоби, мистецтво, кіно, радіо, 

телебачення, технічні засоби. 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 45  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

Тема 2.1. Організація масових форм 

соціокультурної діяльності, їх 

загальна характеристика. 

Масова форма соціально-культурної 

діяльності як закінчена педагогічна 

дія. Класифікація масових форм 

соціально-культурної діяльності. 

Використання в масових формах 

соціально-психологічних явищ та 

механізмів, що виступають як 

способи взаємодії людей. 

4 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 2.2. Основні принципи розробки 

та реалізації культурної політики в 

Україні. 

Особливості та принципи культурної 

політики в Україні. Механізми 

реалізації державної культурної 

політики в Україні. Значення 

соціально-культурного проектування 

в реалізації культурної політики в 

Україні. 

 

4 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 2.3. Перспективні напрями 

розвитку соціокультурної 

діяльності. 

Особливості соціально-культурної 

інфраструктури регіону. 

Економічний потенціал, необхідний 

для реалізації провідних видів 

культурно-дозвільної діяльності. 

Визначення економічних ресурсів 

для реалізації програм культурно-

дозвільного характеру. 

4 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

100 



рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

Тема 2.4. Інноваційний менеджмент 
галузі культури та туризму. 

Нові підходи до реалізації 
організаційно-управлінських 
нововведень у галузі культури та 
туризму.Організаційні форми та 
методи фінансування закладів 
культури в умовах ринкової 
економіки. Сутність понять: 
«інновація», «новація», «іноваційний 
процес», «інвестиції», «інвестиційна 
діяльність», «бюджетування» та 
необхідність їх використання в 
діяльності підприємств галузі 
культури та туризму. Види ресурсів 

підприємств. 

4 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 2.5. Регіональні пріоритети 
культурно-дозвільної діяльності. 

Характеристика соціально-
демографічної ситуації в регіоні.  
Кількісний склад населення і 
тенденції його розвитку. Кореляція 
між культурними особливостями 
регіону та системою його соціальних 
проблем. 

6 практичне Опитування, 

тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

 45  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point для роботи 

з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

  



Система оцінювання та вимоги 

 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка 

складає не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (підготовка доповідей за лекційним 

матеріалом, ведення конспекту, 

опрацювання літератури за темами 

дисципліни, володіння теоретичними 

положеннями дисципліни, участь у 

експрес-опитуванні, створення презентацій, 

доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни, усне 

опитування, тестування) 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, що у 

кінці навчального 

семестру множаться на 

коефіцієнт 0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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