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Назва курсу Курсова робота з проектного менеджменту 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльність 

Викладачі курсу Белінська Людмила Семенівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри філософії мистецтв. 

Данилиха Наталія Романівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри філософії мистецтв. 

Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних наук, 

професор кафедри філософії мистецтв. 

Гнаткович Оксана Дмитрівна, доктор економічних наук, 

професор кафедри філософії мистецтв. 

 

 

Контактна інформація 

викладачів 

ludmyla.belinska@gmail.com, м. Львів 

Консультації по курсу 

відбуваються 
Можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладачів. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-proektnoho-

menedzhmentu-2 

Інформація про курс  Курсова робота з проектного менеджменту – одна із найважливіших видів 

навчально-дослідної роботи з підготовки майбутніх фахівців до практичної 

діяльності. Вона спрямована на те, щоб проаналізувати найбільш актуальні 

питання менеджменту соціокультурної діяльності і створити проекти для їх 

вирішення. 

 Найоптимальніше провести дослідження у сфері СКД у вигляді 

соціокультурних проектів. Це дає можливість студентам повною мірою 

розвинути свої креативні здібності і здатність до аналітичного мислення. 

 Метою курсу є закріплення та розширення теоретичних знань, їх застосування 

в науково-прикладному вимірі. 

Коротка анотація 

курсу 

Курсова робота з проектного менеджменту є одним із освітніх 

компонентів, що готується до захисту впродовж V I VI семестрів 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльність для 

освітньої-професійної програми «Менеджмент соціокультурної 

діяльність», першого (бакалаврського) рівня освіти в обсязі 3 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

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

в науково-прикладному вимірі. 

 Курс покликаний розвивати: 

mailto:ludmyla.belinska@gmail.com,
https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-proektnoho-menedzhmentu-2
https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-proektnoho-menedzhmentu-2


 Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати відповідні ситуації, 

щоб виявляти проблеми і виробляти рішення за допомогою методів 

СКД. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та залучати 

різні культурні дискурси. Використовувати інформаційно-

пошукові навики для формування послідовної стратегії 

соціокультурного розвитку та менеджменту її реалізації. 

 Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.  

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Вільне володіння різними стилями, здатність чітко й логічно 

висловлюватись усно й на письмі. 

 Навички використання інформаційних і комунікативних 

технологій. 

 Здатність спілкуватися з представниками інших галузей 

знань/видів економічної діяльності.  

 Здатність до оцінювання і прогнозування політичних, економічних, 

соціальних подій і явищ.  

 Здатність використовувати базові знання основ філософії, історії, 

теорії культури, економіки й права, менеджменту культурних 

інституцій та проектів. 

Курс сприяє набуттю фахових компетенцій: 

 Володіння базовими загальними знаннями, а саме у сфері історії 

і теорії культури, менеджменту культурних інституцій та 

проектів. 

 Застосування знань на практиці. Використання інформаційно-

пошукових навиків для формування послідовної стратегії 

соціокультурного розвитку та менеджменту її реалізації. 

 Володіння спеціальними знаннями з менеджменту організацій 

та проектів, сучасного культурного простору України та світу, 

економічних основ діяльності в культурі. 

 Володіння знаннями з тематичних областей (менеджмент 

організацій, менеджмент проектів, сучасна культура, культурна 

спадщина, краєзнавство, міські студії, громадянське 

суспільство та ін.). 

 Пошук та використання інформації  з різних джерел 

(електронних, письмових, архівних та усних) згідно з 

завданнями. 

 Аналіз як власних, так і інших систем цінностей у сфері 

культури. 

      В результаті курсу студент повинен: 

 Формулювати тексти та короткі повідомленні на основі зібраної 

інформації, яка може бути використана в культурних інституціях, 

місцевих органах влади та громадських організаціях.  

 Вміти опрацьовувати тексти та презентації з використанням 

відповідних комунікаційних регістрів.  

 Самостійно організовувати розподіл власного часу при написанні 

проектів під час останнього навчального року для підготовки до 

комплексного державного іспиту, участі у стажуваннях та 

тренінгах.  

 Вміти визначати та описувати соціальний та культурний контекст, 

в якому розвинулись головні моделі менеджменту та культурної 

політики.  

 Вміти систематизувати аналіз культурних проектів, процесів та 

явищ (аналітична діяльність у сфері менеджменту культури) 



 

Рекомендовані 

джерела інформації 
1.Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: 

ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. Вид. офіц. Введ. з 01.07.2016. К. 

: УкрНДНЦ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).  

2. Етичний кодекс ученого України [проект]. К. : Видавничий дім 

«Академперіодика» НАН України, 2009. 16 с.  

3. Основи наукового мовлення : навч.-метод. посіб. / 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.  

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

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

5. Наука і цінності людського буття: колект. монографія / Альчук М. П. та 

ін.; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ 

ім.І.Франка, 2015. 451 с. 

6. Основи наукових досліджень : навч. – метод. Посібник для студентів 

факультету культури і мистецтв / Роман Крохмальний, Юрій Медведик, 

Майя Гарбузюк, Наталія Демчук.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 

– 310 с. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 90 год. самостійної роботи 


