
Силабус  

Атестаційного іспиту 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 02 культура і мистецтво 

Спеціальність – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Освітньо-професійна програма – «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

Кількість кредитів – 3 – 90 год.  

Форма навчання – денна  

Рік підготовки – 4, семестр – VIII 

Компонент освітньої програми – обов’язкова.  

Консультації – відповідно до графіку навчального процесу.  

Мова викладання – українська. 

Розробники 

Белінська Людмила Семенівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

філософії мистецтв; 

Гнаткович Оксана Дмитрівна  - доктор економічних наук, професор кафедри 

філософії мистецтв. 

Опис атестаційного іспиту 

Атестаційний іспит передбачає перевірку досягнення результатів навчання 

визначених Освітньо-професійною програмою за спеціальністю 028 

Менеджмент соціокультурної діяльності. 

До змісту іспиту включено завдання з дисциплін: «Соціокультурна 

діяльність», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Прикладне 

культурознавство», «Історія і синтез мистецтв». 

 

На іспиті студент повинен вміти: 

 аналізувати, синтезувати, оцінювати відповідні ситуації, щоб виявляти 

проблеми і виробляти рішення за допомогою методів СКД.  

 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  



 використовувати базові знання основ філософії, історії, теорії культури, 

економіки й права, менеджменту культурних інституцій та проектів. 

 оцінювати поточний стан культури у суспільства. 
 володіти спеціальними знаннями з менеджменту організацій та проектів, 

сучасного культурного простору України та світу, економічних основ 

діяльності в культурі. 

 володіти знаннями з тематичних областей (менеджмент організацій, 

менеджмент проектів, сучасна культура, культурна спадщина, 

краєзнавство, міські студії, громадянське суспільство та ін.). 

 визначати та описувати соціальний та культурний контекст, в якому 

розвинулись головні моделі менеджменту та культурної політики.  

 систематизувати аналіз культурних проектів, процеси та явищ 

(аналітична діяльність у сфері менеджменту культури) 

 вміти оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті 

рішення. 

Політика астетаційного іспиту 
Ведеться політика академічної доброчесності: Списування під час 

атестаційного іспиту – заборонене. 

Оцінювання 
Екзаменаційний білет включає три питання. Оцінка визначається 

сумуванням балів, які виставляє комісія за 100-бальною шкалою.   

 

Структура атестаційного іспиту та оцінювання якості знань студентів 

здійснюється відповідно до: Освітньо-професійної програми за 

спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». 

 Програми атестаційного іспиту з менеджменту соціокультурної діяльності 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня, ступеня вищої освіти 

бакалавр, за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. 
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