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Силабус курсу «Курсова робота з соціокультурної діяльності» 

2021-2022 навчального року 

 

Назва курсу Курсова робота з соціокультурної діяльності 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв,  

кафедра соціокультурного менеджменту 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Белінська Людмила Семенівна, кандидат історичних наук, доктор філософії 

(УВУ), доцент, завідувачка кафедри соціокультурного менеджменту 

Гнаткович Оксана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри соціокультурного менеджменту; 

Козаренко Олександр Володимирович, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри соціокультурного менеджменту; 

Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри соціокультурного менеджменту; 

Данилиха Наталія Романівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри соціокультурного менеджменту 

Сирота Лілія Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

соціокультурного менеджменту 

Контактна 

інформація 

викладачів 

+38 (032) 239-43-17, lyudmyla.belinska@lnu.edu.ua, 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/belinska-lyudmyla-semenivna, 

+38 (032) 239-43-17, oksana.hnatkovych@lnu.edu.ua, 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hnatkovych-oksana-dmytrivana,  

+38 (032) 239-43-17, oleksandr.kozarenko@lnu.edu.ua, 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozarenko-oleksandr-volodymyrovych, 

+38 (032) 239-43-17, maksym.maksymchuk@lnu.edu.ua, 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/maksymchuk-maksym-vitaliyovych,  

+38 (032) 239-43-17, nataliya.danylykha@lnu.edu.ua, 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/danylyha-natalia-romanivna, 

+38 (032) 239-43-17, liliya.syrota@lnu.edu.ua, 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/syrota-liliya-bohdanivna-2. 

 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації за попередньою домовленістю. Можливі он-лайн консультації 

через Viber, Skype та Telegram. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-sotsiokul-turnoi-diial-nosti-028-
menedzhment-sotsiokul-turnoi-diial-nosti 

Інформація про 

курс 

Курсова робота з соціокультурної діяльності – одна із найважливіших видів 

навчально-дослідної роботи з підготовки майбутніх фахівців до практичної 

діяльності. Вона спрямована на те, щоб проаналізувати найбільш актуальні 

питання у сфері соціокультурної діяльності. 

Найоптимальніше провести дослідження у сфері соціокультурної діяльності у 
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вигляді проектів. Це дає можливість студентам повною мірою розвинути свої 

креативні здібності і здатність до аналітичного мислення. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Курсова робота з соціокультурної діяльності» є нормативною 

дисципліною з спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності для 

освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

першого (бакалаврського) рівня освіти, яка виконується у 6-му семестрі у 

загальному обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS) для денної і заочної форм навчання. 

Мета та цілі курсу Метою курсу є закріплення та розширення теоретичних знань, їх 

застосування в науково-прикладному вимірі. 

 

В результаті вивчення курсу студень зможе вирішувати наступні завдання: 

 аналізувати, синтезувати, оцінювати відповідні ситуації, щоб виявляти 
проблеми і виробляти рішення за допомогою методів соціокультурної 

діяльності; 

 застосовувати знання у практичних ситуаціях та залучати різні 

культурні дискурси; використовувати інформаційно-пошукові навики 

для формування послідовної стратегії соціокультурного розвитку та 

менеджменту її реалізації; 

 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, вільно 
володіти різними стилями, чітко й логічно висловлюватись усно й на 

письмі; 

 використовувати інформаційні і комунікативні технології; 

 спілкуватися з представниками інших галузей знань/видів економічної 

діяльності; 

 оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, соціальні події і 
явища; 

 використовувати базові знання основ філософії, історії, теорії 
культури, економіки й права, менеджменту культурних інституцій та 

проектів. 
Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна:  

 

1. Альчук М. П., Бойченко М. І., Вишинський С. Д. та ін. Наука і цінності 

людського буття : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Мельника. 

Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2015. 550 с. 

2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : 

навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2014. 142 с. 

3. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація 

наукових досліджень : підручник. Д. : ІМА-пресс, 2014. 643 с. 

4. Бондар І. С., Русавська В. А., Батченко Л. В. Магістерська робота : 

концепція наукового дослідження : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 

2020. 116 с. 

5. Етичний кодекс ученого України. К. : Національна академія наук 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text. 

6. Інформація та документація. Бібліографічне посилання . Загальні 

положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 : Національний 

стандарт України. Набув чинності з 1 липня 2016. К. : УкрНДНЦ, 2016. 

URL: 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.
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pdf. 

7. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового 

дослідження : підручник. Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. 398 с. 

8. Крохмальний Р., Медведик Ю., Газрбузюк М., Демчук Н. Основи 

наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів 

факультету культури і мистецтв. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 

310 с. 

9. Мокін Б. І., Мокін О. Б. Методологія та організація наукових 

досліджень : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с. 

10. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний 

посібник /за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 

2010. 352 с. 

11. Основи наукового мовлення : навчально-методичний посібник / уклад. 

: О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. 

Плотницької, Р. І. Ленди. К. : НАДУ, 2012. 48 с. 

12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К. : 

Академвидав, 2004. 208 с. 

 

Додаткова:  

 

13. Головань С. М. та ін. Методологія та організація наукових досліджень 

: підручник. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. 330с. 

14. Джурик Н. Р., Мельник М. І. Методологія і організація наукових 

досліджень : кредитно-модульна система організації навчального 

процесу : навчальний посібник. Львов : Львівська комерційна академія, 

2010. 169 с. 

15. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових 

досліджень : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2004. 212 с. 

16. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник. К.-

Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. 308 с. 

17. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посіб. К. 

2005. 240 с. 

18. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень : 

навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 237 с. 

19. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. 

К. : Центр учбової літератури, 2011. 144 с. 

20. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчально-методичний посібник. Полтава : Оріяна, 2012. 182 с. 

21. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: 

навчальний посібник. К. : Кондор, 2009. 206 с. 

22. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний 

посібник / уклад. Вдовичин І. Львів : Львівська комерційна академія, 

2015. 247 с. 

23. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про «технологію» 

наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і 

конкурсних проектів. К. : Наукова думка, 2003. 56 с. 

24. Остапчук М. В., Рибак А. І., Ванюшкін О. С. Методологія та 

організація наукових досліджень : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 375 

с. 
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25. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі : навчальний посібник. К., 2003. 116 с. 

26. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи : 

навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2013. 336 с. 

27. Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. Основи науково-

дослідної роботи : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Вінниця : 

Універсум-Вінниця, 2006. 144 с. 

28. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : 

навчальний посібник. К. : Знання, 2013. 287 с. 

29. Пилипчик М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових 

досліджень : підручник. К. : Знання, 2007. 270 с. 

30. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення : навчальний 

посібник для студентів ВНЗ. К. : Лібра, 2004. 344 с. 

31. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень. К., 2000. 259 с. 

32. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник . 

К. : Центр учбової літератури, 2007. 176 с. 

33. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник К. : 

Знання, 2007. 317 с. 

34. Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження : 

навчальний посібник. К. 2013. 440с. 

35. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. К., 2004. 240 с. 

36. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності : підручник для студентів ВНЗ. К. : Знання, 

2008. 310 с. 

 

Інтернет-джерела: 

 

1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua. 

2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005. 

3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/. 

4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua. 

5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: 

https://mkip.gov.ua/. 

6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). 

URL: https://nakkkim.edu.ua/. 

7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: 

http://knukim.edu.ua/. 

8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет 

культури». URL: https://kuk.edu.ua/. 

9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/. 

10. Львівська національна академія мистецтв. URL: 

https://lnam.edu.ua/uk/home.html. 

11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-

Франківська область). URL: http://kipdm.com/. 

12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: 
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http://www.artedu.uz.ua/. 

13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і 

мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-

culture.uz.ua/ua/. 

14. Національна академія наук України. URL: 

https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx. 

15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: 

http://www.ief.org.ua. 

16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 

України”. URL: http://www.ird.gov.ua. 

17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk. 

18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua. 

19. Державний комітет статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua/. 

24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua/. 

25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk. 

26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua/. 

27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua/. 

28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: 

https://www.spadshina.org.ua/. 

29. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: 

http://www.knpu.gov.ua/. 

30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: 

https://www.nrada.gov.ua/. 

31. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua/. 

32. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com/. 

33. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua. 

34. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua. 

35. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua. 

36. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: 

http://nsku.org.ua/?page_id=5603. 

37. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: 

https://www.facebook.com/geography.ua. 

38. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net. 

39. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua. 

40. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua. 

41. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org. 

42. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian. 

43. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net. 

44. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: 

https://lb.ua/culture. 
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45. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua. 

 

Тривалість курсу Один семестр для денної і заочної форм навчання. 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС (90 годин) для денної і заочної форм навчання, з них 90 

годин самостійної роботи для кожної з форм навчання. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 

результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка культури» студент 

повинен набути компетентності: 

 

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗK13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, 

соціальними та економічними процесами. 

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, 

соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури. 

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати 

особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій 

соціокультурного розвитку. 

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій 

для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами. 

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську 

проблеми та знаходити конструктивні рішення. 

ФК13. Здатність розробляти соціокультурні проекти та забезпечувати їх 

операційну реалізацію.  

 

Програмними результатами навчання на курсі є: 

 

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати 

термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності. 

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію. 

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію. 

ПРН10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід 

соціокультурної розбудови. 

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну 

діяльність. 

 

Ключові слова Курсова робота, теоретико-методологічні основи дослідження, теорія, 

концепція, методологія, методика, методи дослідження, методика 

дослідження, план дослідження, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, 

інформаційні матеріали, статистичні матеріали, економічні методи, 

статистичні методи, економічний аналіз, економіко-математичне 

моделювання, літературні джерела, бібліографія, карти, схеми, діаграми, 

таблиці, рисунки, висновки, анотація. 

Формат курсу Денний, заочний 

Форми навчання Проведення консультації для кращого розуміння теми і методики написання 

курсової роботи. 
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Теми Тема 1. Методологія та методика сучасного наукового дослідження 

соціокультурної сфери. 

Тема 2. Вибір, формулювання та обґрунтування теми наукового дослідження. 

Тема 3. Загальна структура та обсяги студентської наукової роботи. 

Тема 4. Основні елементи вступу курсової роботи (актуальність, новизна, 

мета, завдання об’єкт та предмет дослідження). 

Тема 5. Обґрунтування наукової новизни, пошук та аналіз попередніх 

тематичних досліджень у студентській науковій роботи. 

Тема 6. Підготовка теоретичної частини курсової роботи, огляд бібліографії 

за темою дослідження. 

Тема 7. Робота з бібліографією: монографії та періодичні фахові видання, 

Інтернет-джерела. 

Тема 8 . Вимоги до історіографії та методи її систематизації та опису. 

Тема 9. Підготовка та написання аналітичної частини курсової роботи, збір 

інформації та опрацювання статистичних джерел. 

Тема 10. Робота над проблемно-рекомендаційною частиною студентського 

дослідження. 

Тема 11. Підготовка висновків дослідження та вимоги до оформлення 

курсової роботи. 

Тема 12. Плагіат та питання доброчесності у академічному середовищі. 

Тема 13. Участь у студентських наукових конференціях: підготовка, 

написання та оформлення тез наукової доповіді. 

Тема 14. Підготовка, написання та оформлення студентських статей. 

Тема 15. Представлення результатів аналізу соціокультурних проблем для 

фахової та не фахової аудиторії. 

Тема 16. Презентація та обговорення результатів студентського дослідження.  

 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Диференційований залік при захисті курсової роботи в кінці 6-го семестру для 

денної і заочної форм навчання. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

(зокрема, економічних та культурологічних) дисциплін, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату соціокультурної діяльності, розуміння 

джерел розвитку соціокультурної сфери. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час викладання курсу «Економіка культури» будуть використовуватися 

такі навчальні методи: 

- пояснювально-ілюстративний та метод проблемного викладання 

(лекції, презентації);  

- метод колаборативного та проектно-орієнтованого навчання; (групові 

проекти та спільні розробки, участь студентів у навчальних спільнотах, 

формування простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і 

створення індивідуальної освітньої траєкторії); 

- репродуктивний метод (практичні заняття, навчальна діяльність студентів 
в аналогічних до представленого зразка ситуаціях); 

- частково-пошуковий, або евристичний метод (практичні завдання, 

розв'язання пізнавальних завдань на основі евристичних програм і вказівок);  

- дослідницький метод (студенти самостійно вивчають літературу, джерела, 

ведуть спостереження та виконують інші пошукові дії). 

Таким чином, використовуються навчальні техніки для активізації процесу 
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науково-дослідної роботи студента, що передбачає обмін думками і 

поглядами з приводу тем курсових робіт, а також проведення дискусій, які 

розвивають мислення і формують переконання, що дає можливість 

застосувати теоретичні знання під час практичного написання курсової 

роботи з соціокультурної діяльності. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу базується на використанні загально вживаних програм і 

операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

Структура роботи: відповідність структури роботи поставленій меті та 

завданням, продуманість, логічна пов’язаність частин роботи, наявність 

висновків та обов’язкових елементів вступу (5 балів); 

Опрацювання джерел: список літератури, аналіз історії питання (5 балів); 

Теоретичне підґрунтя роботи: наявність сформульованого питання, а також 

робочої гіпотези, орієнтування в теорії питання, формування методів аналізу 

матеріалу (10 балів); 

Робота з матеріалом: підбір та аналіз матеріалу, використання ілюстрацій та 

власних прикладів (10 балів); 

Культура мови: виразність, чіткість викладу, стиль, грамотність (5 балів); 

Культура оформлення: дотримання вимог оформлення наукової роботи (5 

балів); 

Попередній захист курсової роботи: виступ студента на засіданні кафедри 

соціокультурного менеджменту (10 балів); 

Захист курсової роботи: якість виступу студента на захисті, рівень розкриття 

теми та підготовки презентації, повнота та вичерпність відповідей на 

запитання членів комісії (50 балів); 

Підсумкова оцінка диференційованого заліку: (100 балів). 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що курсові 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 у 

кваліфікаційній роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 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. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену 

Орієнтована тематика курсових робіт: 

 

1. Соціокультурна діяльність як спеціалізована галузь суспільної 

практики. 

2. Філософсько-гуманістичні підстави соціокультурної діяльності. 

3. Соціокультурна діяльність як інтегратор громадської взаємодії та 

фактор творчого розвитку особистості. 

4. Роль і місце соціокультурної діяльності в історико-культурному 
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процесі. 

5. Соціокультурна діяльність в сучасній Україні. 

6. Теорія соціокультурної діяльності як фундаментального науково-

освітнього напряму. 

7. Становлення і розвиток соціокультурної діяльності як напряму 

наукових досліджень. 

8. Основні наукові школи в теорії соціокультурної діяльності. 

9. Сфери реалізації педагогічного потенціалу соціокультурної діяльності 

(дозвілля та культурно-дозвіллєва діяльність; народна художня 

культура і творчість; рекреація та ін.). 

10. Суб’єкти соціокультурної діяльності (особистість; сім’я; соціальні 

організації та об’єднання; соціально-культурні інститути; галузеві 

установи та організації). 

11. Професійні та непрофесійні форми соціокультурної діяльності. 

12. Варіативність моделей соціокультурної діяльності. 

13. Сучасні тенденції розвитку соціокультурної діяльності. 

14. Сутність соціокультурної політики, її цілі, спрямованість і 

взаємозв’язок з сучасною практикою. 

15. Міжнародний обмін та співробітництво в соціально-культурній сфері. 

16. Професійна етика фахівця соціокультурної діяльності. 

17. Культурна політика як основа стратегії соціокультурного управління. 

18. Основні етапи становлення і розвитку культурної політики в Україні. 

19. Культурологічна освіта в Україні як фактор формування і здійснення 

стратегії соціокультурного управління в країні. 

20. Роль національної культури у вихованні особистості. 

21. Традиційно-історичний досвід в організації соціокультурної 

діяльності. 

22. Форми і методи проведення вільного часу. 

23. Етнічне розмаїття культурних характеристик соціальних груп як 

фактор соціокультурної діяльності. 

24. Особливості прояву типових рис етнічного характеру та їх 

використання в рекламі, мистецтві, pr-діяльності. 

25. Фактори формування українського національного характеру. 

26. Соціальні інститути та рекламна діяльність. 

27. Цінність сім’ї в різних соціокультурних системах. 

28. Релігійні цінності у соціокультурній діяльності. 

29. Соціокультурні засади рекламної діяльності. 

30. Культурні універсалії та їх значення для рекламної діяльності. 

31. Вплив культури, субкультури і контркультури на рекламу. 

32. Мистецтво як форма соціокультурної діяльності. 

33. Інформаційні технології культури. 

34. Культурологічні проблеми освіти. 

35. Людина в культурно-інформаційному просторі. 

36. Художній розвиток особистості. 

37. Кітч як соціокультурний феномен. 

38. Релігійна культура в сучасній Україні. 

39. Традиційна народна культура в сучасному соціокультурному просторі. 

40. Комунікаційні технології у соціокультурній діяльності. 

41. Кіно як компонент життя сучасної людини. 
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42. Культура як фактор толерантності. 

43. Соціокультурна діяльність в контексті сучасної соціально-освітньої 

політики. 

44. Стратегія просування культурного продукту. 

45. Політична культура як об’єкт проектування. 

46. Особливості PR-діяльності в галузі культури. 

47. PR-технології як інструмент розвитку соціокультурних інститутів. 

48. PR-технології як інструмент просування продукту культури. 

49. Сучасні технології подорожей. 

50. Особливості суспільства споживання в XXI ст. 

51. Гламур як атрибут сучасної культури. 

52. Формування і розвиток арт-ринку в Україні. 

53. Кураторська діяльність в Україні. 

54. Розвиток художніх галерей в Україні. 

55. Культура і бізнес: спільне та відмінність. 

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

курсу. 
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Схема курсу «Курсова робота з соціокультурної діяльності» 
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сфери. 
к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  

2
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 2. Вибір, формулювання 

та обґрунтування теми 

наукового дослідження. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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3
 /

 2
 г

о
д

. 
Тема 3. Загальна структура та 

обсяги студентської наукової 

роботи. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  
4
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 4. Основні елементи 

вступу курсової роботи 

(актуальність, новизна, мета, 

завдання об’єкт та предмет 

дослідження). 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  

5
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 5. Обґрунтування 

наукової новизни, пошук та 

аналіз попередніх тематичних 

досліджень у студентській 

науковій роботи. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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6
 /

 2
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о
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Тема 6. Підготовка теоретичної 

частини курсової роботи, огляд 

бібліографії за темою 

дослідження. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  
7
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 7. Робота з бібліографією: 

монографії та періодичні 

фахові видання, Інтернет-

джерела. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  

8
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 8 . Вимоги до 

історіографії та методи її 

систематизації та опису. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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9
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о
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Тема 9. Підготовка та 

написання аналітичної частини 

курсової роботи, збір 

інформації та опрацювання 

статистичних джерел. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  
1
0
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 10. Робота над 

проблемно-рекомендаційною 

частиною студентського 

дослідження. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  

1
1
 /

 2
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о
д

. 

Тема 11. Підготовка висновків 

дослідження та вимоги до 

оформлення курсової роботи. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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1
2
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Тема 12. Плагіат та питання 

доброчесності у академічному 

середовищі. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  
1
3
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 13. Участь у студентських 

наукових конференціях: 

підготовка, написання та 

оформлення тез наукової 

доповіді. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

Національна бібліотека 

України імені  

  

1
4
 /

 2
 г

о
д

. 

Тема 14. Підготовка, написання 

та оформлення студентських 

статей. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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1
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Тема 15. Представлення 

результатів аналізу 

соціокультурних проблем для 

фахової та не фахової 

аудиторії. 

к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 
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 /

 2
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о
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Тема 16. Презентація та 

обговорення результатів 

студентського дослідження. 
к
о
н

су
л
ьт

ац
ія

 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

Львівська національна 

наукова бібліотека України 

імені В.Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua. 

Наукова бібліотека ЛНУ 

імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

Репозитарій Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: 

http://elib.nakkkim.edu.ua. 

  

 


