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Назва курсу Практикум з культурного проектування 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

Викладачі курсу Герасименко Олена Вікторівна – доцент кафедри філософії 

мистецтв, кандидат економічних наук 

Контактна інформація 

викладачів 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/herasymenko-olena-viktorivna, м. 

Львів 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щовівторка, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб надати майбутньому фахівцю 

знання та навички з використання шаблонів проектування при 

розробці програмного забезпечення з метою підвищення його 

внутрішньої якості. Тому у курсі представлено як огляд основних 

концепцій проектної діяльності, так і процесів та інструментів, 

які потрібні для фахового володіння методології проектування.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Практикум з культурного проектування» є 

вибірковою дисципліною зі спеціальності 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності для освітньої програми «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», другого (магістерського) рівня 

освіти, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета дисципліни – формування системи базових практичних 

знань у сфері культурного проектування, розуміння 

концептуальних засад системного управління проектами; 

набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень щодо 

проектної діяльності.  

Завдання дисципліни – розкрити і засвоїти сутність культурного 

проектування, визначити культурні проблеми в проектуванні та 

їх класифікацію; розглянути основні методи досліджень у 

культурному проектуванні; розкрити особливості управління 

соціально-культурними проектами; зрозуміти особливості 

фінансування культурних проектів; створення проектної 

команди та управління нею, а також культурних проектів для 

різних категорій населення; навчитись текстовому оформленню 

культурного проекту. 
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Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати 

❖ сутність культурного проектування; 

❖ класифікацію культурні проблеми в проектуванні; 

❖ основні методи досліджень у культурному проектуванні; 

❖ особливості управління соціально-культурними 

проектами; 

❖ особливості фінансування культурних проектів; 

б) вміти 

❖ визначати культурні проблеми в проектуванні; 

❖ враховувати особливості управління соціально-

культурними проектами; 

❖ створювати проектні команди та управляти ними; 

❖ створювати культурні проекти для різних категорій 

населення; 

- оформляти культурні проекти текстово. 

Ключові слова Культурне проектування, управління, фінансування, методи 

досліджень. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Сутність культурного проектування 

ТЕМА 2. Культурні проблеми в проектуванні та їх класифікація 

ТЕМА 3. Основні методи досліджень у культурному 

проектуванні 

ТЕМА 4. Управління соціально-культурними проектами 

ТЕМА 5. Створення проектної команди та управління нею 

ТЕМА 6. Фінансування культурних проектів 

ТЕМА 7. Культурні проекти для різних категорій населення 

ТЕМА 8. Текстове оформлення культурного проекту 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату проектування, менеджменту, історії 

культури, культурознавства. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Проблемна лекція, кейс-метод, презентація, дискусія. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних 

програм і операційних систем, доступу до мережі Інтранет, 

проектор, ноутбук. 

http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/


Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але 

не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять 

є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 1. Розкрийте історію розвитку проектів.  

2. Охарактеризуйте сучасні концепції проектної діяльності.  

3. Визначне поняття «проекту».  

4. Охарактеризуйте види проектів.  

5. Розкрийте особливості соціальних проектів.  

6. Охарактеризуйте життєвий цикл проекту.  

7. Розкрийте загальні положення концепції проекту.  

8. Охарактеризуйте фінансове забезпечення проекту.  

9. Розкрийте особливості соціальної діагностики.  

10. Охарактеризуйте етапи діагностичної роботи.  

11. Визначте поняття прогнозу.  

12. Охарактеризуйте специфіку соціальних прогнозів.  

13. Розкрийте технології культурного проектування.  



14. Розкрити сутність і зміст пошукового і нормативного 

прогнозів.  

15. Охарактеризуйте прогнозування і проблеми управління 

ризиками.  

16. Розкрийте основні засоби соціального прогнозування.  

17. Визначте поняття соціальної експертизи, її основні функції, 

мету та завдання.  

18. Розкрийте модель соціальної експертизи.  

19. Визначити методи соціальної експертизи.  

20. Визначте поняття управління проектом.  

21. Розкрийте середовище соціального проекту.  

22. Розкрийте складові системи управління соціальними 

проектами.  

23. Визначте поняття моніторингу.  

24. Охарактеризуйте процедуру моніторингу соціальних 

проектів.  

25. Визначте поняття аплікаційної форми.  

26. Розкрийте сутність та види оцінки соціальних проектів.  

27. Визначте поняття управління проектом (проектний 

менеджмент).  

28. Охарактеризуйте середовище реалізації проекту.  

29. Розкрийте складові системи управління соціальними 

проектами.  

30. Визначте поняття соціального проектування.  

31. Охарактеризуйте життєві концепції.  

32. Охарактеризуйте підходи до соціального проектування.  

33. Розкрийте філософію соціального проектування.  

34. Визначте поняття «соціальний проект».  

35. Розкрийте предмет соціального проектування.  

36. Охарактеризуйте не речові властивості і відносини як 

предмет проектування.  

37. Розкрийте типологію соціального проектування.  

38. Охарактеризуйте типи проектів за їх масштабами.  

39. Охарактеризуйте типи проектів по їх реалізації.  

40. Розкрийте структуру текстового описання проекту.  

41. Визначте поняття «концепція проекту».  

42. Розкрийте актуальність проекту.  

43. Розкрийте ціль проекту.  

44. Визначте поняття «задачі проекту».  

45. Охарактеризуйте життєздатність проекту.  

46. Охарактеризуйте методи колективної роботи над проектом.  

47. Охарактеризуйте методи створення сценарію.  

48. Визначте поняття соціальна діагностика.  

49. Розкрийте особливості соціальної діагностики.  

50. Охарактеризуйте соціальний показник.  

51. Розкрийте помилки при встановленні соціальних показників.  

52. Охарактеризуйте способи соціальної діагностики.  

53. Визначте поняття «соціальне прогнозування».  

54. Охарактеризуйте особливості прогнозування соціальних 

явищ і процесів.  

55. Розкрийте «ефект Едіпа» та «ефект Пігмаліона».  

56. Охарактеризуйте технології соціального прогнозування.  

57. Визначте поняття «пошуковий прогноз».  

58. Визначте поняття «нормативний прогноз».  



59. Охарактеризуйте прогнозування і проблеми управління 

ризиками.  
60. Розкрийте основні способи соціального прогнозування. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

СХЕМА КУРСУ 
 
Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 / 

06.09

.2019 

/ 2 

год 

Тема І. Сутність куль-

турного проектування 
1. Культурне проекту-

вання як засіб управлі-

ння культурною 

діяльністю.  

2. Аспекти управління 

культурною д-стю.  

3. Культурне значення 

проектування сфери 

культурно-дозвільної 

діяльності.  

4. Загальні ознаки 

проектів.  

5. Типи проектів.  

6. Принципи куль-

турного проектування. 

7. Технологічні та зміс-

товні елементи куль-

турного проектування. 

лекція Богоявленська 

Ю.В.Проектний аналіз. 

Навч. Посіб.- К., 2004. – 

336с. 

Діденко В. Менеджмент. 

Підручник. – К.: Кондор, 

2008. – 584 с. 

Ерасов Б. С. Социальная 

культурология. — М., 

1996. — 591 с. 

Киселева Т. Г., 

Красильников Ю. Д. 

Социально-культурная 

деятельность: история, 

теоретические основы, 

сферы реализации, 

субъекты, ресурсы, 

технологии. — М., 2001. 

— 136 с.  

Коган М.С. Метод 

проектов и условия его 

эффективного 

применения в 

воспитательной работе. – 

М. - 1989. - 253 с.  

  

2 / 

10.09

.2019 

/ 2 

год. 

Порівняльна 

характеристика  

досліджень про 

специфіку 

культурного 

проектування 

практич-

не заняття 

   

3 / 

20.09

.2019 

/ 2 

год 

Тема 2. Культурні 

проблеми в проек-

туванні та їх 

класифікація 

1.Культурне проек-

тування як окрема 

лекція Дудченко В.С., Масалков 

І.К. Рішення 

регіональних проблем 

ігровими методами // 

Соціс, 1991. - № 7. - С.85-

86. 

Вивчення 

практичног

о досвіду 

реалізаії 

культурних 

проектів 

20.09.20

19–

19.11.20

19 



технологія. 

2.Передумови виник-

нення культурних 

проблем. 

3.Класифікація куль-

турних проблем. 

4.Специфіка культур-

ного діагностування та 

прогнозування. 

5.Інформаційна скла-

дова культ. ініціатив. 

Ефремов С. К., Кунин Е. 

Е. Учреждение культуры 

нового типа: принципы 

формирования и опыт 

деятельности // 

Социальное 

проектирование в сфере 

культуры. — М., 1990. — 

С. 42–54.  

Никончук А.С. 

Социально-

педагогический проект: 

просто о сложном. . // 

Сациально-педагогеская 

работа. Часопис. - №1. – 

2000. – С.45-54. 

(10 год) 

4 / 

24.09

.2019 

/ 2 

год. 

Окреслення 

проблемного поля 

культурного 

проектування. 

практич-

не заняття 

   

5 / 

04.10

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 3. Основні мето-

ди досліджень у куль-

турному проектуванні 

1.Головні види логіч-

них і наук. методів.  

2.Методика як 

сукупність методів, 

дослідження. 

3.Цілісність і безпере-

рвність як головні 

характеристики 

методичної роботи. 

4.Цілі культури в 

загальнодержавному 

масштабі.  

5.Детальний аналіз 

споживача послуг 

культури і змісту 

самої послуги. 

6.Креативні рішення 

подальшого розвитку 

соціально-культурних 

пропозицій.  

7.Значення соціоло-

гічних досліджень у 

культурному проек-

туванні.  

лекція Балакірєва О.М. 

Моніторинг соціальних 

проектів і програм. 

//Соціальна робота в 

Україні на початку ХХI 

століття: проблеми теорії 

і практики: Матеріали 

доповідей на 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

29-31 жовтня 2002 р. 

Частина 2 – К.:ДЦССМ, 

2002. – С.241- 246.  

Бондаренко Ю. В. Оцінка 

соціальних проектів та 

програм як інструмент 

ефективного управління 

недержавною 

некомерційною 

організацією. – К., 2006. – 

127 с. 

Єрмаков І.Г. На шляху до 

школи життєвої 

компетентності: 

проектний підхід // 

Метод проектів: традиції, 

життєві результати. – К.: 

Департамент, 2003. – С. 

15-16. 

Коган М.С. Метод 

проектов и условия его 

эффективного примене-

  



ния в воспитательной ра-

боте. - М. - 1989. - 253 с.  

6 / 

08.10

.2019 

/ 2 

год. 

Підготувати виступи 

на теми лекційного 

заняття. 

дискусія    

7 / 

18.10

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 4. Управління 

соціально-культурни-

ми проектами 

1.Принципи управ-

ління проектною 

командою.  

2.Стадії розвитку 

проектної команди. 

3.Питання планування 

діяльності та розвитку 

проектної команди. 

4.Характеристики 

ефективності 

проектної команди. 

5.Психологічні 

аспекти проектного 

управління. Керівник 

проектної команди. 

6.Функції учасників 

проектної команди. 

 

лекція Бондаренко Ю. В. Оцінка 

соціальних проектів та 

програм як інструмент 

ефективного управління 

недержавною некоме-

рційною організацією. – 

К., 2006. – 127 с. 

Діденко В. Менеджмент. 

Підручник. – К.: Кондор, 

2008. – 584 с. 

Кобиляцький Л.С. 

Управління проектами: 

Навч. посіб. – К.: МАУП, 

2002. – 200 с. 

Ковальчук А. С., 

Ковальчук М.Г. 

Исследование и 

проектирование 

социально-культурной 

деятельности. - Орел: 

Орлов. гос. ин-т искусств 

и культуры, 2001. — 135 

с. 

  

8 / 

22.10

.2019 

/ 2 

год. 

Самостійне 

планування 

культурно-

мистецького проекту. 

практич-

не заняття 

   

9 / 

01.11

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 5. Формування 

проектної команди та 

управління нею 

1.Поняття проектної 

команди.  

2.Набір персоналу для 

роботи над проектом. 

3.Основні правила 

роботи в команді,  

лекція Ковальчук А. С. 

Социально-культурная 

деятельность: Учеб. 

пособие. - Орел: Орлов. 

гос. ин-т искусств и 

культуры, 2000. — 172 с. 

Красильников Ю. Д. 

Методика социально-

культурного проекти 

рования. — М., 1993. — 

73 с. 

Организация и методика 

художественно-массовой 

работы. — М.: 

Просвещение, 1987. — 

147 с. 

Аналіз 

складу 

проектної 

команди  

(3 год.) 

 

10 / 

05.11

.2019 

Виписати правила 

роботи в команді. 

практич-

не заняття 

   



/ 2 

год. 

11 / 

15.11

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 6. Фінансування 

культурних проектів 

1.Стратегія пошуку 

коштів для здійснення 

культурного проекту. 

2.Бюджетне 

фінансування проектів 

у соціально-культур-

ній сфері. 

3.Позабюджетне 

фінансування 

культурних проектів. 

4.Технологія 

фандрайзингу у 

соціально-

культурному 

проектуванні.  

5.Оформлення 

проектної заявки.  

 

лекція Вавилова Н. И., 

Грибанова Н. А. Пути 

активизации инноваци-

онных процессов в 

культурно-досуговой 

деятельности. Итоги 

поисково-апробацион-

ной игры. — Петро-

заводск, 1991. — 69 с.  

Дегтяренко А. А. 

Приоритетные 

направления развития 

сферы культуры города // 

Новые пути наук о 

культуре: Тезисы науч. 

практ. конф. молодых 

ученых. — М., 1994. — С. 

29–31.  

Довідник 

донорських організацій 

та благодійних програм, 

що працюють в Україні. 

К.: Творчий Центр 

Каунтерпарт, 2001. – 

256с.  

 19.11.20

19–

03.12.20

19 

12 / 

19.11

.2019 

/ 2 

год. 

Знайти інформацію 

про бюджети 

культурних проектів, 

проаналізувати її. 

практич-

не заняття 

   

13 / 

29.11

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 7. Культурні 

проекти для різних 

категорій населення 

1.Сутність цільового 

проектування в 

соціально-культурній 

сфері.  

2.Класифікація 

цільових проектів. 

3.Загальна структура 

цільових проектів.  

 Вавилова Н. И., 

Грибанова Н. А. Пути 

активизации 

инновационных 

процессов в культурно-

досуговой деятельности. 

Итоги поисково-

апробационной игры. — 

Петрозаводск, 1991. — 

69 с.  

Войтович С. О. Світ 

соціальних відносин в 

українській культурі: 

історико-соціологічне 

дослідження. — К., 1994. 

— 145 с.  

Дегтяренко А. А. 

Приоритетные 

направления развития 

сферы культуры города // 

Новые пути наук о 

культуре: Тезисы науч. 

Пошуки 

шляхів 

удосконале

ння 

культурних 

проектів 

для ріхних 

груп 

населення. 

(2 год) 

29.11.20

19–

03.12.20

19 



практ. конф. молодых 

ученых. — М., 1994. — С. 

29–31.  

Ковальчук А. С. 

Социально-культурная 

деятельность: Учеб. 

пособие. - Орел: Орлов. 

гос. ин-т искусств и 

культуры, 2000. — 172 с. 

 

14 / 

03.12

.2019 

/ 2 

год. 

Визначити специфіку 

культурних проектів 

для різних груп 

населення 

практич-

не заняття 

   

15 / 

13.12

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 8. Текстове 

оформлення 

культурного проекту 

1.Поняття 

аплікаційної форми. 

2.Види текстового 

оформлення проекту. 

3. Блоки аплікаційної 

форми.  

4.Мета та завдання 

проекту, бенефіціарії 

(цільові групи) 

проекту.  

5.Ресурсне 

забезпечення проекту. 

6.Можливі ризики для 

реалізації проекту. 

лекція Тян Р.Б, Холод Б.І., 

Ткаченко В.А. 

Управління проектами: 

Підручник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2003. – 224 с. 

Соціальне планування у 

місцевих громадах: 

теорія і практика : метод. 

реком. / за заг. ред. О. В. 

Безпалько. – К. : 

Видавничий дім 

«Калита», 2008. – 134 с . 

Інтернет-джерела. 

http://chtyvo.org.ua/author

s/Pohribnyi_Mykola/Orfoe

pichnyi_slovnyk/ 

Виконання 

вправ для 

вироблення 

навиків 

правильног

о  

аплікаійног

о 

заповнення

. 

(3 год) 

13.12.20

19–

17.12.20

19 

16 / 

17.12

.2019 

/ 2 

год. 

Скласти аплікацію 

культурного проекту. 

групова 

робота 

   

 


