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Силабус курсу «Навчальна (проектна) практика» 2020-2021 навчального року 

 

Назва курсу Навчальна (проектна) практика 

Адреса викладання 

курсу 

факультет культури і мистецтв 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

факультет культури і мистецтв, кафедра соціокультурного менеджменту 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

для студентів за галуззю знань 02 мистецтво з спеціальності 028 

менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Белінська Людмила Семенівна, кандидат історичних наук, доктор 

філософії (УВУ), доцент, завідувач кафедри соціокультурного 

менеджменту; 

Шевчук Андрій Володимирович, старший викладач 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, andriy.shevchuk@lnu.edu.ua, tas.as.1871@gmail.com 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/shevchuk-andriy-volodymyrovych 

 

м. Львів, вул. Валова, 18  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Он-лайн консультації 

Для цього слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/navchal-na-proektna-praktyka-028-

menedzhment-sotsiokul-turnoi-diial-nosti 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб студент умів готувати проекти у 

сфері соціокультурної діяльності, а також презентувати наукові 

доповіді. Тому у курсі представлено як огляд так і засоби швидкої 

адаптації бакалаврів до роботи в складних ринкових умовах, в умовах 

конкурентної боротьби товаровиробників. Під час практики студенти 

повинні вміло застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності. 

 

Коротка анотація 

предмету 

«Навчальна (проектна) практика» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 028 менеджмент соціокультурної діяльності, яка 

викладається в VI семестрі. Вона закріплює знання, які студенту 

надаються при вивченні курсу «Вступ до фаху», «Соціокультурна 

діяльність», «Менеджмент соціокультурної діяльності». Навчальна 

(проектна) практика є однією з важливих частин, що входять до 

програми підготовки майбутніх менеджерів соціально-культурної 

сфери. Практика сприяє формуванню у студентів навичок у 

створенні соціокультурних проектів. 
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Мета та цілі курсу Мета практики полягає у закріпленні студентами навичок, що є 

необхідними у підготовці майбутніх фахівців, і виконанні на практиці 

функцій менеджерів на різних рівнях управління соціокультурними 

організаціями. Під час навчальної (проектної) практики студенти 

вивчають діяльність конкретних організацій та установ культури, 

закріплюють знання, набуті в процесі навчання в університеті та 

одержують необхідні практичні навички для розроблення 

соціокультурного проекту. 

 

Цілями курсу є: 

 вивчення напрямків діяльності підприємства (організації, установи) 

соціокультурної сфери, його функцій та структури, а також 

основних показників діяльності закладів; 

 збір матеріалів для підготовки курсових робіт та написання статей і 

тез, що засвідчують вміння студентів узагальнювати накопичений 

досвід діяльності зазначених установ; 

 дослідження сутності, принципів та організації господарської 

діяльності підприємств в соціокультурній сфері, визначення їхніх 

цілей, завдань та способів їх досягнення. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

 

1. Вербицький Р. С. Організація виробництва. К., КНЕУ, 2003. 

2. Господарський кодекс України. 

3. Кобаль В. І. Методика викладання у вищій школі : навчально-

методичний посібник. Мукачево :  МДУ, 2016. 203 с. 

4. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних 

кваліфікацій і дипломів. К., 1997. 

5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 

1993 р. № 93. 15 с. 

6. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти 

в Україні : монографія. Миколаїв, 2005. 

7. Скрипник, Є. М.  Управління закладами культури та мистецтв. 

Чернівці :Рута, 2015. 

8. Щербина-Яковлева, О. Ю., Світайло, Н. Д., Клочко, М. О., 

Щербина, А. М. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям 

наукового та технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, 

методологія. Суми : СумДУ, 2018. 

 

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. 
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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: 

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/. 
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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. 

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

46. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL: https://kh-

news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvita-majbutnogo-proekt-

mom.html. 
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Тривалість курсу 9 0  годин 

Обсяг курсу 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

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. 

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

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. 

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі 

вирішення соціальних, культурних, економічних питань. 

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати 

конфліктні ситуації у професійній діяльності. 

 

Програмними результатами навчання на курсі є: 

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію. 

ПРН3. Організовувати професійний час. 

ПРН7. Здійснювати проектувальну роботу. 

ПРН8. Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів 

культурного життя. 

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в 

професійну діяльність. 

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у 

процесі дискусії. 

ПРИ 19. Володіти інструментами фінансово-економічного 

забезпечення соціокультурної діяльності. 

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української 

культури. 

 

Ключові слова Навчальна (проектна) практика, проект. 

Формат курсу Очний 
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Теми Модуль 1. Організаційний етап 

1. Проведення загальних організаційних зборів практикантів 

2. Оформлення документації щодо місця проходження практики 

Модуль 2. Практичний етап. 

1. Ознайомлення з установою проходження практики і вивчення 

документації. 

2. Розробка індивідуального завдання (проекту) 

Модуль 3. Завершальний етап 

1. Обговорення результатів проведення відкритих занять 

2. Підготовка звіту і щоденника за результатами проходження 

практики 

3. Презентація розробленого проекту 

4. Захист звіту  за результатами проходження практики 

Підсумковий 

контроль, форма 

Диференційований залік (захист практики). 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії,

 української та зарубіжної культури,  менеджменту соціокультурної 

діяльності, соціокультурної діяльності, які достатні для

 сприйняття категоріального апарату навчального курсу, розуміння 

його джерел 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

1. Типова (навчальна) програма практики. 

2. Робоча навчальна програма практики. 

3. Основний навчальний матеріал. 

4. Допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники, 

роздатковий матеріал, автентичні тематичні публікації у 

спеціалізованих періодичних виданнях, роздруковані матеріали з 

Інтернету, навчальні аудіо-/ відеоматеріали). 

5. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни (стандартні 

аудиторні аудіовізуальні технічні засоби навчання: магнітофони, 

телевізори, відеомагнітофони, екрани тощо). 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм 

і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання студентів передбачає диференційований залік. Оцінка 

виставляється за 100-бальною системою, шкалою ECTS та 

національною шкалою 

Систематичність контролю реалізується в наступних видах: 

 поточний контроль, який здійснюється для визначення рівня 

сформованості окремої навички або вміння, якості засвоєння 

певної порції навчального матеріалу; 

 рубіжний контроль, який проводиться після закінчення роботи 

над певним завданням, наприкінці завершального етапу ; 

 підсумковий контроль, який реалізується після виконання 

студентом усіх завдань відповідно до плану навчальної 

(ознайомчої) практики. 

Кожний з видів контролю виконує усі функції, властиві 

контролю, 
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 але залежно від його виду та чи інша функція має особливе 

значення і виступає домінуючою. 

Контроль за проведенням практики має на меті виявлення та 

усунення недоліків і надання допомоги студентам щодо виконання 

програми практики. 

Контроль здійснюється: 

– керівниками практики по кафедрі філософії мистецтв; 

– завідувачем кафедри філософії мистецтв; 

– деканом факультету культури і мистецтв. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

 

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

завершенню курсу. 
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Додаток 1 

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Кафедра ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 

студента___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

факультет _________________________________________________________ 

курс _________________________       група ____________________________ 

напрям підготовки (спеціальність) ____________________________________ 

(шифр, назва) 

__________________________________________________________________ 



1

0 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ПРО СКЕРУВАННЯ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

 

Студент ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

скеровується на ________________________________________ практику в 

(вид практики) 

місто ______________ на _________________________________________ 

(назва підприємства, установи) 

_______________________________________________________________ 

Термін практики:  з _______________________ по ____________________ 

Керівник практики від Університету, факультету  ____________________ 

_______________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Декан факультету _______________________________________________ 

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 

 

Керівник практики від підприємства (установи) ______________________ 

_______________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув на підприємство (установу)  

М.П.     «____» ___________201__ р. 

_______________________________________________________________ 

(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи) 

 

Вибув з підприємства (установи)  

М.П.     «____» ___________201__ р. 

_______________________________________________________________ 

(посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи) 
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5. Робочі записи під час практики 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. Висновок керівника практики від кафедри  

про роботу студента 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

«_____» _______________ 201__ р. 

Залікова оцінка з практики _____________________________________________ 

Підпис керівника практики від Університету ______________________________ 

1. Основні положення практики 

 

1.1. Студент, відбуваючи на практику, повинен дістати інструктаж керівника практики, а також  

отримати : 

- інструктивний матеріал; 

- календарний графік проходження практики; 

- скерування на практику. 

 

1.2. Студент, по прибутті до школи, повинен подати керівникові щоденник, пройти інструктаж з 

техніки безпеки і пожежної безпеки, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації 

устаткування та уточнити план проходження практики. 

 

1.3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку підприємства (установи). 

 

1.4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики 

й додаткових вказівок керівників практики від Університету та від підприємства (установи). 

 

1.5. Практика студента оцінюється відповідно до програми практики за 100-бальною системою й 

враховується при призначенні стипендії. 

 

1.6. Студент, який не виконав вимог практики і дістав негативний відгук про роботу або 

незадовільну оцінку під час захисту звіту, скеровується повторно на практику під час канікул 

або у позанавчальний час. 
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2. Календарний графік проходження практики 

 

№ 

п/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 

Примітка 

про 

виконання 1
й
 2

й
 3

й
 4

й
 5

й
 6

й
 7

й
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Підписи керівників практики 

від Університету ____________        від підприємства (установи) ______________
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3. Відгук про роботу студента на практиці та її оцінка 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Підпис керівника практики від підприємства (установи) 

«___» _________________ 201__ р. 

М. П. 

 

6. Правила ведення й оформлення щоденника 

 

6.1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики. 

 

6.2. Якщо студент проходить практику за межами м. Львова, щоденник є також посвідченням про 

відрядження студента, що підтверджує тривалість перебування його на практиці. 

 

6.3. Під час практики студент повинен коротко записувати щоденне виконання календарного 

графіка проходження практики. Докладні записи слід вести в робочих зошитах, які є 

продовженням щоденника. 

 

6.4. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам 

практики від Університету та від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові 

зауваження, додаткові завдання й підписують зроблені студентом записи. 

 

6.5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом переглядають керівники практики, 

складають відгуки і підписують їх. 

 

6.6. Відповідно оформлений щоденник разом із звітом студент здає на кафедру. 

 

Практика не зараховується, якщо щоденник не оформлений згідно з вимогами програми 

практики. 


