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Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
спрямована на дослідження практичних основ соціокультурної діяльності 
вивчення  сукупності явищ соціокультурного середовища, які мають 
безпосередній та опосередкований вплив на соціалізацію індивіда, 
формування його соціальних зв’язків та адаптаційні можливості, а також 
можливості й ресурси соціокультурної діяльності з урахування факторів 
дійсності. Дисципліна охоплює комплекс теоретичних і практичних 
матеріалів, система освоєння яких передбачає глибоке вивчення практичних 
основ менеджменту соціокультурної діяльності.  

Структура курсу 
Годи
ни 

(лек. 
/ 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1/1 1. 
Особливості 
розвитку й 
життєдіяльно
сті в умовах 

Знати фактори впливу 
мікросоціального оточення на особу. 
Вміти визначати відхилення у 
розумінні основних моральних і 
правових норм, рівні сформованості 

Тести, 
есе 

 

mailto:parfanovichi@ukr.net


мікросоціаль
ного 
середовища  
  

відповідального ставлення до норм. 
Розкрити загальнодержавний, 
регіональний рівень, рівні сім’ї, 
сімейних підсистем, родини, 
формального колективу, 
неформального спілкування як рівні 
впливу. Дослідити методи вивчення 
особливостей розвитку й 
життєдіяльності в мікросоціальному 
середовищі особи.  

1/1 2. 
Синергетичн
ий підхід у 
системі 
соціокультур
ної 
діяльності. 

 

Розкрити сутність синергетичного 
підходу як методологічного в 
менеджменті соціокультурної 
діяльності. Знати зміст понять 
«синергетичний ефект», «синергія», 
«педагогічна синергетика». 
Обгрунтувати синергетичний підхід як 
основи сутнісного розуміння, 
механізмів формування поведінки осіб 
у суспільстві; загальнодержавного 
інституційного забезпечення 
життєдіяльності і розвитку індивідів; 
системи соціокультурної діяльності. 
Показати механізми формування 
поведінки індивідів за синергетичним 
підходом. Визначати детермінанти, що 
диктуються зовнішніми  та 
внутрішніми факторами. Дослідити 
синергетичний підхід у розробці 
системи менеджменту соціокультурної 
діяльності.  

Вправи,  
питання 

1/1 
3. Науково-
методологічн
і засади 
діагностики. 
 

Знати науково-методологічне 
обгрунтування діагностики як 
компоненту менеджменту 
соціокультурної діяльності. Розкрити 
специфіку діагностики розвитку й 
життєдіяльності особи в її 
мікросоціальному середовищі. 
Виявити відмінності між поняттями 
«конкретної негативної ситуації» та 
«умовами формування поведінки». 
Розкрити теоретичні основи та їх 
значення в обґрунтуванні науково-

Діагностич
ні 

методики, 
питання 



методологічних засад діагностики 
самопочуття й розвитку індивідів у 
суспільстві. Визначати етапи 
соціального діагнозу. Робити 
порівняльний аналіз психологічного і 
соціального діагнозів. Знати наукове 
обгрунтування методів діагностики, 
етоди перевірки та оцінки 
ефективності проведеної роботи, 
прогнозування й передбачення.  

1/1 4. 
Диференційо
ваність 
психолого-
педагогічних 
особливостей 
особи як 
об’єкта-
суб’єкта 
впливу 
соціокультур
ного 
середовища. 

 

Поведінка позитивного чи 
негативного типу як система вчинків. 
«Соціальні групи ризику». 
Диференціація категорій населення 
залежно від характеру впливу 
соціокультурного середовища. Стадії 
деформації розвитку особистості. 
Превентивні і організаційні заходи у 
роботі з урахуванням особливостей 
деформації особистісного розвитку на 
стадії важковиховуваності, соціальної 
дезорганізації і дезадаптації. Мотиви, 
потреби, риси характеру особистості. 
Індивідуально-диференційований 
підхід до вивчення становища й 
самопочуття особи. Соціально-
економічна, політична, педагогічна, 
психоемоційна, моральна, духовна, 
інформаційна детермінація мотивації 
діяльності індивіда.  

Рольові 
ігри, 

вправи, 
питання 

1/1 5. Ціннісні й 
поведінкові 
аспекти 
змісту 
соціокультур
ної 
діяльності. 

 

Розуміти зміст морального виховання 
як основи виховних впливів. 
Розрізняти моральність, моральну 
деформацію, моральне виховання. 
Тлумачити правове виховання як 
умову правильної соціалізації індивіда. 
Знати трактування духовності, 
релігійність у системі виховання 
індивіда. Визначати інтеграцію 
морального, правового, релігійного 
виховання індивіда у його 
соціокультурному середовищі. 
Психоемоційна сфера особистості як 
одна з основних детермінант розвитку. 
Розкривати морально-естетичне 

Питання, 
есе 



виховання, шляхи фізичного розвитку 
індивіда, інформаційні фактори впливу 
та їх диференціацію, культуру 
спілкування, гендерне, статеве, 
сексуальне виховання. 

1/1 6. 
Функціональ
ні 
можливості 
структур  
соціокультур
ної діяльності 
 

Знати структури, що здійснюють 
соціокультурну діяльність. Визначати 
специфіку діяльності різних закладів, 
установ, організацій. Розуміти 
завдання соціального виховання. 
Обгрунтовувати соціально-правовий 
захист населення, соціально-медичне 
обслуговування, соціально-
педагогічний вплив, діяльність церкви, 
громадських організацій як обов’язкові 
компоненти соціокультурної 
діяльності. Визначати заклади, 
установи, організації різного 
спрямування для різних категорій 
населення.  

Тести, 
Вирішення 
проблемни
х ситуацій 

1/1 7. 
Соціокультур
на діяльність 
як компонент  

системи 
ранньої 

профілактик
и соціальних 
відхилень 

 

Розуміти актуальність проблеми 
раннього попередження відхилень у 
соціумі. Знати теоретичні підходи до 
проблеми раннього виявлення 
соціальних відхилень. Визначати 
первинну, вторинну, третинну 
профілактика у контексті 
соціокультурної діяльності. Виявляти 
труднощі у здійсненні соціокультурної 
діяльності як ранньої профілактики. 
Розкривати основні напрями 
соціокультурної діяльності як ранньої 
профілактики: соціальну регуляцію 
профілактикою та психолого-
педагогічну превентивну роботу. 
Диференціювати заходи 
загальнодержавного, регіонального, 
місцевого рівнів. Розрізняти 
відмінності у здійсненні 
профілактичної і превентивної роботи 
як аспектів соціокультурної діяльності. 

Тести, 
питання 

1/1 8. Дозвілля 
як фактор 
соціалізації 

 

Розуміти вплив масової свідомості, 
розвитку ідеології та духовності, 
спрямованості інформаційних 
комунікацій, субкультурних течій як 

Питання, 
вправи 



загальносуспільних факторів впливу на 
соціалізацію індивіда. Визначати 
основні детермінанти і фактори впливу 
на поведінку індивіда, негативні 
тенденції впливу масової культури на 
поведінку. Визначати спрямованість 
розвитку особи, взаємозумовленість 
способу проведення вільного часу і 
розвитку особистості. Розкривати  
фінансово-економічні фактори впливу 
на соціокультурну діяльність. 
Обгрунтовувати послаблення впливу 
основних соціальних інститутів як 
основна проблема правильної 
організації дозвілля молодих людей. 

1/1 9. 
Формування 
навичок 
здорового 
способу 
життя 

 

Розуміти сутність здорового способу 
життя, здоров’я. Трактувати поняття 
«здоров’я» у фізичному, психолого-
педагогічному, соціальному контексті. 
Знати шляхи формування здорового 
способу життя. Визначати позитивні 
для здоров'я умови,  фактори, 
обставини, потенціал суспільного 
здоров'я, факторів ризику. 
Обгрунтування здорового способу 
життя як пріоритетного напряму 
політики. Знати орми й правила 
здорового способу життя. Проводити 
пропаганду здорового способу життя, 
життєдіяльність згідно медико-
гігієнічних норм. 

Вправи,  
презентації

1/1 10. Релігія як 
фактор 
соціокультур
ного впливу. 
  

Розуміти роль релігії у превенції 
негативних явищ серед населення. 
Зміст соціокультурної роботи церкви 
на сучасному етапі розвитку 
суспільства. Виявляти актуальність 
превентивної роботи церкви. 
Обгрунтовувати протиріччя у 
залученні церкви до системи 
суспільної діяльності. Знати форми 
роботи церкви, завдання церкви у 
роботі з індивідом. Аналізувати методи 
релігійного характеру щодо 
саморегуляції й самовиховання особи. 
Мати знання щодо виховання молоді 

Питання, 
обговоренн

я 



на засадах Християнства та 
використання його ідей у 
соціокультурній діяльності. 
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Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 
Опитування під час занять усно 
Модуль 1 (теми 1 – 5) – обговорення, 
розгляд питань, модульний контроль 

30 балів  – 30 % 

Модуль 2 (теми 6 – 10) – розгляд 
питань, модульний контроль 

30 балів  – 30 % 

ІНДЗ (реферат) 
Підсумковий контроль 

20 балів – 20 % 
20 балів – 20 % 

 


