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Опис дисципліни 

Дисципліна «Вступ до спеціальності» спрямована на вивчення основ 
професійної діяльності менеджера соціокультурної діяльності. Студенти 
отримають змогу на теоретичному та практичному рівні розпочати формування 
знань про менеджмент соціокультурної діяльності, функції соціокультурної 
діяльності, її види та заклади соціокультурної сфери, у яких зможуть у 
майбутньому працювати.  

 
Структура курсу 

Години 
лек./сем 

Тема  Результати навчання Завдання 

2/2 Вища освіта в 
Україні. Основи 

наукової організації 
праці студента 

Розуміти підходи до організації 
система освітніх закладів в 

Україні, та рівні й ступені вищої 
освіти, структуру і зміст роботи у 

ЗВО. Знати основні форми 
організації навчального процесу. 

Усвідомити місце навчальної 
дисципліни «Вступ до 

спеціальності» в професійній 
підготовці майбутніх менеджерів 

соціокультурної діяльності 

Усне опитування, 
есе 



2/2 Соціокультурна 
діяльність як 

науковий феномен 

Розуміти сутність терміну 
«соціокультурна діяльність», 

знати об’єкт і предмет 
соціокультурної діяльності. 

Уміти характеризувати процес 
становлення соціокультурної 
діяльності як галузі наукових 

знань та еволюцію поняття 
«Соціокультурна діяльність» 

Усне та письмове 
опитування 

 

2/2 Соціокультурна 
сфера та дозвілля 

Засвоїти змістові характеристики 
соціокультурної сфери. Знати 
провідні інститути СКС. 
Оволодіти критеріями 
соціокультурної діяльності. 
Знати позитивні та негативні 
тенденції розвитку 
соціокультурної сфери 

 

Термінологічний 
диктант 

2/2 Взаємозв’язок 
соціокультурної 

діяльності та 
дозвілля 

Засвоїти місце дозвілля в 
структурі вільного часу людини 
(Позаробочий час). Сформувати 

уміння розрізняти види 
відпочинку і розваг, та  знати їх 

особливості 

Конспект лекції та 
відповідні джерела 

2/2 Педагогічні аспекти 
організації дозвілля 

Засвоїти рівні та принципи 
дозвіллєвої діяльності та уміти їх 

використовувати на практиці 

Усне опитування 

2/2 Характеристика 
дозвіллєвої 
діяльності 

Оволодіти різними підходами до 
класифікації дозвіллєвої 

діяльності. Знати суб’єктів 
організації дозвілля. Уміти 

характеризувати структурні 
компоненти культурно-
дозвіллєвої діяльності 

Конспект лекції та 
відповідні джерела 

2/2 Соціокультурна 
діяльність та 
організація 

спеціальних подій 

Уміти характеризувати потенціал 
спеціальних подій в сучасному 
суспільстві та діловій практиці. 

опанувати основами Event-
менеджменту. Знати загальні 

вимоги до підготовки та 
організації спеціальних подій 

Конспект лекції та 
відповідні джерела 

4/4 Види спеціальних 
подій та суспільних 

заходів 

Опанувати вимогами до 
проведення конференцій, свят, 

фестивалів, церемоній, свят, 
фестивалів, шоу-заходів, 

конкурсів. Ознайомитися із 
основними етапами організації 

виставок та ярмарок 

Конспект лекції та 
відповідні джерела 

4/4 Напрямки і способи 
організації 
культурно-
дозвіллєвої 
діяльності 

Знати основні підходи до 
організації культурно-художніх 

фестивалів та конкурсів. 
Ознайомитися із новими формами 

музейного обслуговування. 
Розшити уявлення про нові 

Усне опитування 



тенденції в діяльності закладів 
харчування і розважальних 

центрів. Вивчити загальні аспекти 
організації внутрішнього туризму 

на ринковій основі 
4/4 Види менеджменту 

соціокультурної 
діяльності 

Ознайомитися із загальними 
особливостями менеджменту 

музичного шоу-бізнесу. Дослідити 
сутність фестивального 

менеджменту та зміст підходів до 
його організації та дослідити 
сенеджмент в сфері туризму 

Усне опитування, 
тести 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 
причин (наприклад, лікарняний).  
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 
текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних 
робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-
лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 
Модуль 1 (теми 1-6) – обговорення, розгляд 
питань 

 

30 

Модуль 1 (теми 7-10) – обговорення, розгляд 
питань, виступ з повідомлення  

20 

ІНДЗ  20 
Екзамен (теми 1–10) Підсумковий 
контроль у тестовій формі 

30 

 


