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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни є організаційно-методологічні основи підготовки та 

здійснення культурних проектів. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

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.  

Основні завдання: 

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. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни має створити належну базу для вивчення 

дисципліни «Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини», проходження 

виробничої та переддипломної практики тощо. 

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня 

підготовки студентів, за якого вони повинні:  

а) 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. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня  

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Програма складена на 2 кредити (90 год.). 

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік. 
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“Практикум з культурного проектування” 

(назва навчальної дисципліни) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

02 Культура і мистецтво  

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

028 менеджмент соціокультурної 

діяльності  

Освітній  ступінь: 

магістр 

Курс: __І__________ 

Семестр: __І_______ 

Методи навчання: 

лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, ІР (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних 

робіт, розв’язування задач, складання схем, таблиць тощо. 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

2 90 32 16 14 2 32 26 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових модулів 

(тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт 

Вид контролю 

2 8 1 ПМК, залік 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

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 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Сутність культурного проектування 

Культурне проектування як засіб управління культурною діяльністю. Аспекти 

управління культурною діяльністю. Культурна сфера як об’єкт проектування. Культурне 

значення проектування сфери культурно-дозвільної діяльності. Сутність термінів «проект», 

«проектування», «програма». Загальні ознаки проектів. Типи проектів, їх загальний огляд. 

Можливості та обмеження проектного підходу. Специфіка культурного проектування. 

Об’єкт, мета та завдання культурного проекту. Принципи культурного проектування. 

Технологічні та змістовні елементи культурного проектування. 
 

Тема 2. Культурні проблеми в проектуванні та їх класифікація 

Культурне проектування як окрема технологія, що має широку сферу застосування. 

Сутність поняття «культурні проблеми». Передумови виникнення культурних проблем. 

Класифікація культурних проблем. Специфіка культурного діагностування та прогнозування. 

Сутність галузевих проблем, варіанти проектних рішень. Потенційні можливості проектного 

підходу у вирішені культурних проблем. Інформаційна складова культурних ініціатив. 
 

Тема 3. Основні методи досліджень у культурному проектуванні 

Метод як шлях дослідження чи пізнання. Головні види логічних і наукових методів: 

аналіз, синтез, індукція, дедукція. Методика як сукупність методів, що включає: способи 

збору первинної інформації, правила вибіркових досліджень, способи побудови 

соціологічних показників, інші спеціалізовані процедури емпіричного дослідження, 

методику аналізу даних. Цілісність і безперервність як головні характеристики методичної 

роботи, що підкреслюють підпорядкування всіх її складових до єдиної мети, послідовність і 

безперервність заходів щодо її досягнення. Цілі культури в загальнодержавному масштабі в 

даному місці, в даний час. Врахування традиції, що склалися в певній місцевості, структура 

населення та її потреби. Детальний аналіз споживача послуг культури і змісту самої послуги. 

Креативні рішення подальшого розвитку соціально-культурних пропозицій.  

Значення соціологічних досліджень у культурному проектуванні. Всебічне 

діагностування проблемної ситуації. Діагностика як засіб встановлення реального стану 

речей. Соціально-культурне проектування та результати попередньої ретельної науково-

дослідної роботи. Розробка програма соціологічного дослідження. Методологічний та 

методичний розділи програми соціологічного дослідження. Проблема дослідження. Мета 

дослідження. Об’єкт дослідження. Предмет дослідження. Гіпотеза дослідження. 

Інтерпретація ключових понять. Аналіз даних та обробка отриманої інформації. 

 

 

Тема 4. Управління соціально-культурними проектами 

Принципи управління проектною командою. Поняття «проектна команда». 

Формування проектної команди. Мета її створення та завдання лідера. Стадії розвитку 

проектної команди. Налагодження стосунків, нормальне функціонування, реорганізація, 

розформування команди. Питання планування діяльності та розвитку проектної команди. 

Характеристики ефективності проектної команди. Перешкоди ефективної роботи. Питання 

підбору кадрів проектної команди. Психологічні аспекти проектного управління. Керівник 

проектної команди. Риси лідера. Вміння розв’язувати проблеми, енергія, ініціатива, 

відповідальність, упевненість, стратегічність мислення, комунікабельність, вміння вести 

переговори. Правила прийняття рішень. Обов’язки та повноваження керівника проектної 

команди. Делегування повноважень. Обмеження делегування. Функції учасників проектної 

команди. 
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Тема 5. Створення проектної команди та управління нею 

Проектна команда. Мета створення проектної команди. Проект-менеджер, його 

команда як єдине ціле, як налагоджений механізм. Створення професійної команди для 

нового проекту. Вміння визначити та об'єднати у команду спеціалістів з різних відділів та 

організацій. Об'єднання групи людей загальною метою й спільними завданнями. Набір 

персоналу для роботи над проектом. Проведення проектних нарад. Встановлення основних 

правил роботи в команді, Формування зовнішності команди. Розробка загальної стратегії дій. 

Управління системою заохочень. Матрична структура команди. Проектна структура 

команди. Переваги та недоліки. 
 

 

Тема 6. Фінансування культурних проектів 

Стратегія пошуку коштів для здійснення культурного проекту. Бюджетне фінансування 

проектів у соціально-культурній сфері. Позабюджетне фінансування культурних проектів. 

Спонсорська допомога у фінансуванні соціально-культурних проектів. Технологія 

фандрайзингу у соціально-культурному проектуванні. План пошуку поза бюджетних коштів.  

Оформлення проектної заявки. Проектні графіки Їх підготовка та вимоги до проектних 

графіків 

 

 

Тема 7. Культурні проекти для різних категорій населення 

Сутність цільового проектування в соціально-культурній сфері. Поняття «цільовий 

проект». Основні критерії соціальної ефективності цільових проектів: соціальна доцільність 

проекту; соціальна корисність проекту; соціальна привабливість проекту; культурна 

значимість проекту. Класифікація цільових проектів. Загальна структура цільових проектів. 

Культурні проекти для підлітків та молоді. Культурні проекти для дорослих. Культурні 

проекти для осіб похилого віку. Культурні проекти для інвалідів. Культурні проекти для 

сімей. Культурні проекти для біженців та переселенців. Культурні проекти для воїнів АТО. 

 

 
Тема 8. Текстове оформлення культурного проекту 

Текстове оформлення проекту. Поняття аплікаційної форми. Компоненти текстового 

оформлення проекту. Види текстового оформлення проекту. Основні поняття: проектна 

пропозиція, аплікаційна форм, критерії відбору проекту. Текстовий опис проекту. 

Аплікаційна форма – перелік питань та завдань, на які потрібно сформулювати чіткі 

відповіді та дати необхідну інформацію. Блоки аплікаційної форми: відомості про 

організацію, яка подає проект; текст проекту. Стандартні та додаткові компоненти. Опис 

проблеми, на вирішення якої спрямовано проект. Мета та завдання проекту, бенефіціарії 

(цільові групи) проекту. Опис видів діяльності, які будуть виконані в межах проекту. 

Ттерміни та місце реалізації проекту. Прогнозовані результати. Ресурсне забезпечення 

проекту. Кошторис витрат. Додаткові компоненти аплікаційної форми. Ресурси організації. 

Перелік проектів, які раніше реалізовувала організація. Перелік партнерів організації. 

Основні досягнення організації у проектній діяльності. Можливі ризики для реалізації 

проекту. Перспективи підтримки ініціатив, реалізованих під час проекту, по закінченні його 

фінансування. Аплікаційна форма як описовий та табличний чи комбінований варіант. 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

1. 
Сутність культурного 

проектування 
8 4 4 2 2  

2. 

Культурні проблеми в 

проектуванні та їх 

класифікація 

8 4 4 2 2  

3. 

Основні методи 

досліджень у 

культурному 

проектуванні 

8 4 4 2 2  

4. 
Управління соціально-

культурними проектами 
8 4 4 2 2  

5. 

Створення проектної 

команди та управління 

нею 

8 4 4 2 2  

6. 
Фінансування 

культурних проектів 
8 4 4 2 2  

7. 

Культурні проекти для 

різних категорій 

населення 

8 4 4 2 2  

8. 
Текстове оформлення 

культурного проекту 
6 2 4 2 -  

 Залік по модулю № 1 2 2    2 

Індивідуальне навчально-

дослідне завдання (ІНДЗ) 
26      

Разом годин 90 32 32/26 16 14 2 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Сутність культурного проектування 2 

2. Культурні проблеми в проектуванні та їх класифікація 2 

3. Основні методи досліджень у культурному проектуванні 2 

4. Управління соціально-культурними проектами 2 

5. Створення проектної команди та управління нею 2 

6. Фінансування культурних проектів 2 

7. Культурні проекти для різних категорій населення 2 

8. Текстове оформлення культурного проекту 2 

Разом годин 16 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських (практичних, 

лабораторних) занять, заліків по модулях, контрольних робіт 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 

1. Сутність культурного проектування 2 

2. Культурні проблеми в проектуванні та їх класифікація 2 

3. Основні методи досліджень у культурному проектуванні 2 

4. Управління соціально-культурними проектами 2 

5. Створення проектної команди та управління нею 2 

6. Фінансування культурних проектів 2 

7. Культурні проекти для різних категорій населення 2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 14 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 16 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультація з підготовки до семінарських занять, опрацювання 

рекомендованої літератури 
2 

2. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 2 

3. Консультація з виконання й оформлення індивідуальної роботи 2 

Разом годин 6 
 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми 

(денна форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання). 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

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.  
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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. 

 

 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Семестровий залік не передбачає написання підсумкової контрольної роботи. 

Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що 

складається з балів поточного контролю. Поточний контроль має на меті оцінити роботу 

студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) 

та відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу 

дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять/семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на практичних 

роботах/семінарських заняттях, дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування 

При викладанні дисципліни використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Його інструментами є опитування, виступи на практичних роботах/семінарських 

заняттях, дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів 

навчання і включає контроль у формі заліку. 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний контроль 

Практичні роботи/семінарські заняття 

100 балів 
 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

20
...21 
+++

=
п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 
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9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а

л
и

 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання 

5 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань 

4 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань 

3 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань 

2 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 
 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена  3 

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

методичних рекомендацій 
2 

▪ робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 
0-1 
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3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 

Кожен залік по модулю містить завдання 3-ьох рівнів складності. 
 

Перший рівень (завдання 1-5) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, які містять по п’ять варіантів відповідей, з яких одна є правильною. За 

кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,4 бала.  (максимально 

5  0,4 = 2,0 бала).  

Другий рівень (завдання 6-9) – відкриті теоретичні питання, які передбачають 

необхідність вказати пропущений термін чи формулювання (завдання 6-8 по 

0,5 бала) або навести потрібний перелік (завдання 9 – 0,5 бала) (максимально 

3  0,5 + 1  0,5 = 2,0 бала).  

Третій рівень (завдання 10-11) – описові теоретичні завдання. В цих 

завданнях треба навести базові визначення, що стосуються конкретного 

завдання, коротко викласти суть та/чи проаналізувати теоретичну сторону 

завдання, навести конкретні приклади, порівняння тощо. Оцінювання завдань 

третього рівня проводиться в межах до 0,5 бала за кожне завдання 

(максимально 2  0,5 = 1,0 бал) 
 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 
Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій, з 

поясненнями та висновками і в повному обсязі 
 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не захищена  3 

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

методичних рекомендацій 
2 

▪ робота не здана 0 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

незараховано 

(без права перездачі) 

 

Шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних 

оцінок, диференційованих залікових оцінок, захистів звітів практики, захистів курсових 

робіт тощо. 
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РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни  включає: 
▪ державні стандарти освіти; 
▪ навчальні та робочі навчальні плани; 
▪ програма навчальної дисципліни; 
▪ робоча програма; 
▪ опорні конспекти лекцій; 
▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи; 
▪ тестові завдання для поточної перевірки знань під час семінарських та практичних 

занять; 
▪ індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ); 
▪ завдання для проведення модульного контролю; 
▪ завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 
▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 
▪ підручники і навчальні посібники. 
 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

ТЕМА 1. Сутність культурного проектування  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Культурне проектування як засіб управління культурною 

діяльністю.  

2. Технологічні та змістовні елементи культурного 

проектування. 

Робота в малих групах 
▪ Типи проектів, їх загальний огляд.  

▪ Специфіка культурного проектування. 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Можливості та обмеження проектного підходу.  

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 2. Культурні проблеми в проектуванні та їх класифікація  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Специфіка культурного діагностування та прогнозування. 

2. Сутність галузевих проблем, варіанти проектних рішень.  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Потенційні можливості проектного підходу у вирішені 

культурних проблем. 

▪ Інформаційна складова культурних ініціатив. 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 3. Основні методи досліджень у культурному проектуванні  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Метод як шлях дослідження чи пізнання. 

2. Значення соціологічних досліджень у культурному 

проектуванні.  

Робота в малих групах ▪ Всебічне діагностування проблемної ситуації.  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Креативні рішення подальшого розвитку соціально-

культурних пропозицій. 

▪ Розробка програми соціологічного дослідження. 

2. Презентація ІНДЗ 
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ТЕМА 4. Управління соціально-культурними проектами  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Формування проектної команди. 

2. Питання підбору кадрів проектної команди.  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Психологічні аспекти проектного управління.  

▪ Обов’язки та повноваження керівника проектної команди. 

1. Презентація ІНДЗ 
 

ТЕМА 5. Створення проектної команди та управління нею  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Створення професійної команди для нового проекту. 

2. Набір персоналу для роботи над проектом.  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Проведення проектних нарад.  

▪ Проектна структура команди. 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 6. Фінансування культурних проектів  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Стратегія пошуку коштів для здійснення культурного 

проекту. 

2. Бюджетне фінансування проектів у соціально-культурній 

сфері.  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Позабюджетне фінансування культурних проектів.  

▪ Спонсорська допомога у фінансуванні соціально-

культурних проектів. 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 7. Культурні проекти для різних категорій населення  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Класифікація цільових проектів. 

2. Культурні проекти для підлітків та молоді.  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Культурні проекти для біженців та переселенців.  

▪ Культурні проекти для воїнів АТО. 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 8. Текстове оформлення культурного проекту  

Робота в малих групах 
▪ Текстове оформлення проекту. 

▪ Текстовий опис проекту. 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Основні поняття: проектна пропозиція, аплікаційна форм, 

критерії відбору проекту.  

2. Презентація ІНДЗ 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку  

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Інші 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Інтегрований навчально-атестаційний комплекс 

(підручник, автоматизована навчально-

атестаційна система на компакт-диску та 

Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Практикум для проведення практичних та 

лабораторних занять 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

▪ Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи 

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ інші 
 

 
 

 
РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/

