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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Організація соціокультурної діяльності в суспільстві – важливий 

чинник його функціонування та розвитку. Саме ця обставина вимагає 

вирішення цілеспрямованих науково-практичних завдань соціокультурної 

діяльності, здійснюваних у сфері культури та освіти. В умовах модернізації 

суспільства, децентралізації управління соціокультурними процесами 

необхідно пам’ятати про пріоритет гуманістичних підходів до виховання, 

розвитку та освіти. У цьому контексті особливої актуальності набуває 

підготовка спеціалістів соціокультурної сфери, які засвоїли знання про 

основні категорії, поняття, проблеми, напрями досліджень у сфері 

соціокультурної діяльності, культурології, історії культури; вміють 

використовувати теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження; 

орієнтуватися в основних теоріях, концепціях, підходах до організації, 

управління, здійснення професійної діяльності в соціокультурній сфері. 

Предметом вивчення курсу є науково-теоретичні та практичні основи 

знань у сфері розроблення та реалізації соціокультурних проектів і програм. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Практикум із 

соціокультурної діяльності» належить до циклу нормативних дисциплін для 

даної спеціальності. 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчального плану: 

навчальна дисципліна базується на знаннях і вміннях, одержаних студентами 

в процесі вивчення блоку дисциплін професійно-практичної підготовки, 

зокрема: «Вступ до спеціальності», «Історія та теорія соціокультурної 

діяльності», «Теорія та історія культури», «Культуроохоронні та 

культуротворчі технології», а також гуманітарних дисциплін та інших 

дисциплін професійної і практичної підготовки. «Практикум із 

соціокультурної діяльності» є базовим курсом під час підготовки студентів 

до проходження навчально-виробничої практики. 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів цілісного 

уявлення про систему культурно-дозвіллєвої діяльності в єдності теорії, 

організації, методичного забезпечення, а також забезпечення умов для 

оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками створення 

культурно-дозвіллєвих програм та проведення культурно-масових заходів 

для різних категорій населення. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 

 формування у студентів уявлення про різноманітність форм, методів, 

засобів технологій соціокультурної діяльності; 

 закріплення знань про функції культурно-дозвіллєвої діяльності, її 

організаційну структуру, основні напрямки і форми організації дозвілля для 



6 

різних категорій населення; 

 набуття практичних навичок створення культурно-дозвіллєвих 

програм (сценарії, методика роботи різної категорії населення) та 

використання одержаних знань у майбутній професійній діяльності; 

 формування умінь та навичок інформаційно-аналітичної діяльності у 

соціокультурній сфері як основи професійного мислення і майбутнього 

професійного зростання студентів. 

Засвоєння програмного матеріалу дисципліни «Практикум із 

соціокультурної діяльності» забезпечує оволодіння студентами загальними 

(ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями відповідно до освітньої програми 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», зокрема: 

ЗК 2. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так i 

письмово. 

ЗК 5. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформаційних 

джерел. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ФК 21. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати 

особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій 

соціокультурного розвитку. 

ФК 22. Здатність використовувати адекватний професійний 

інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними 

проектами. 

ФК 24. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання 

поставлених завдань та прийнятих рішень. 

ФК 26. Здатність діяти соціально відповідально. 

ФК 29. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично 

аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної 

сфери. 

ФК 31. Здатність розробляти соціокультурні проекти та забезпечувати 

їx операційну peaлізацію. 

ФК 34. Здатність створювати соціокультурні послуги. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 сутність і структуру технологій соціокультурної діяльності, 

методику їх застосування. 

 основні характеристики змісту, форм, засобів і методів 

соціокультурної діяльності; 
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 основні напрямки і форми та методику організації дозвілля для 

різних категорій населення; 

 методику організації спілкування людей у соціокультурному 

середовищі. 

У результаті освоєння дисципліни студенти повинні вміти: 

 здійснювати пошук, опрацювання та аналіз інформації з різних 

джерел; 

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 використовувати адекватний професійний інструментарій для 

розробки й оперативного управління соціокультурними проектами; 

 застосовувати форми, засоби і методи соціокультурної діяльності; 

 здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні 

ситуації у професійній діяльності; 

 розробляти і здійснювати соціокультурні проекти та програми, 

проводити різні групові й масові соціокультурні заходи; 

 організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної 

діяльності; 

 планувати, управляти та контролювати виконання поставлених 

завдань та прийнятих рішень; 

 визначати стратегічні пріоритети, аналізувати існуючу нормативно-

правову базу та особливості місцевих, регіональних, національних 

і глобальних стратегій соціокультурного розвитку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 год / 5 кредитів 

ECTS. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових 

модулів. 



8 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Т е м а 

Заг. 

обсяг, 

год 

Лекц., 

год 

Практ. 

(сем.) 

заняття 

год 

Лаб. 

роб., 

год 

Сам. 

опрац. 

матер. 

(зокрема, 

ІРС), 

год 

Інд. 

завд., 

год 

Семестр 3 

1-й модульний цикл дисципліни 

Тема 1. Предмет і завдання 

курсу «Практикум із 

соціокультурної діяльності» 

6 2 2 – 2 – 

Тема 2. Соціально-культурна 

діяльність як суспільна 

система 

6 2 4 – 2 – 

Тема 3. Зміст, форми, засоби 

і методи соціокультурної 

діяльності 

6 2 2 – 2 – 

Тема 4. Методика організації 

спілкування людей 

у соціокультурній сфері 

10 2 4 – 4 – 

Тема 5. Роль засобів 

масової інформації 

в артикуляції, 

висвітленні 

та вирішенні 

соціокультурних 

проблем 

8 – 4 – 4 – 

Тема 6. Різноманітність 

творчої діяльності 

любителів у сфері 

дозвілля 

8 – 2 – 4 – 

Тема 7. Сутність 

та типологія 

культуротворчих 

технологій 

4 – 2 – 2 – 

Тема 8. Сутність 

рекреативних 

технологій та їх 

використання в процесі 

соціокультурної 

діяльності 

6 – 2 – 4 – 

Тема 9. Рекреаційний 

потенціал свят 

6 – 2 – 4 – 

Разом за модульним 

циклом 

60 8 24 – 28 – 

Разом за семестр 60 8 24 – 28 – 

Семестр 4 

1-й модульний цикл дисципліни 

Тема 10. Загальна 10 – 4 – 6 – 
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методика підготовки 

та проведення 

дозвіллєвих програм 

Тема 11. Організація 

спортивно-оздоровчої 

діяльності 

10 – 4 – 6 – 

Тема 12. Диференційовані 

технології соціокультурної 

діяльності (за вибором) 

8 – 2 – 6 – 

Тема 13. Технології розвитку 

туристично-екскурсійних 

маршрутів на базі історико-

культурних об’єктів 

6 – 2 – 4 – 

Тема 14. Планування 

й розроблення туристичного 

продукту 

10 – 4 – 6 – 

Тема 15. Технології 

організації творчих 

лабораторій, майстерень, 

художньо-творчих студій, 

шкіл, центрів естетичного 

виховання і творчості 

6 – 2 – 4 – 

Тема 16. Технологічні 

основи організації 

інформаційно-

просвітньої діяльності 

6 – 2 – 4 – 

Тема 17. Організація ігрової 

діяльності 

10 – 4 – 6 – 

Тема 18. Організація 

художньо-видовищних 

програм 

10 – 4 – 6 – 

Тема 19. Технології 

організації міжнаціонального 

культурного обміну 

6 – 2 – 4 – 

Тема 20. Технології 

менеджменту рекреаційної 

та інформаційно-просвітньої 

сфери 

8 – 2 – 6 – 

Разом за модульним 

циклом 

90 – 32 – 58 – 

Разом за семестр 90 – 32 – 58 – 

Разом годин 150 8 56 – 86 – 
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ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Практикум із соціокультурної 

діяльності» 

 

Основні поняття: соціокультурна діяльність, дозвілля, чинники, форми 

організованого дозвілля, професійні вимоги, професійні здібності, комунікація, 

креатив. 

 

Питання для обговорення 

Предмет курсу «Практикум із соціокультурної діяльності». Основні цілі 

та завдання соціокультурної діяльності. Форми організованого дозвілля, 

характерні для українського суспільства і Сумської області. Професійні вимоги 

до менеджера з соціокультурної діяльності. Професійні здібності менеджера із 

соціокультурної діяльності: організаторські, комунікативні, мовні, креативні. 

 

Практична частина 

1. Підготувати портфоліо власного науково-творчого доробку за такими 

показниками: резюме, навчально-професійна діяльність, курси, додаткова 

освіта, відомості про участь у заходах, олімпіади, конкурси з дисциплін (за 

спеціальностями), спортивні досягнення, наукова діяльність, участь у 

громадському житті, портфоліо документів та робіт. 

2. Презентувати портфоліо власного науково-творчого доробку з 

прикладанням відео, фотографій, картин, дипломів, грамот, свідоцтва, 

сертифікатів, посвідчень, дослідних друкованих робіт тощо. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

2. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

3. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД «ВТД 

“Університетська книга”», 2015. 122 с. 

4. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 
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5. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 2. Соціально-культурна діяльність як суспільна система 

 

Основні поняття: соціокультурна політика, держава, регіон, принципи 

соціокультурної діяльності, функції соціокультурної діяльності, класифікація, 

портрет, установи, напрями діяльності, структура, потреби, інтереси, соціально-

демографічні групи. 

 

Питання для обговорення 

Соціально-культурна діяльність як суспільна система. Соціокультурна 

політика держави та регіону, її завдання, структура. Система принципів 

соціокультурної діяльності. Функції соціокультурної діяльності та їх 

класифікація. Складові соціокультурного портрета регіону. Соціокультурний 

портрет Сумської області. Соціально-культурні установи в Сумській області: 

цілі та напрями діяльності, структура, функції, взаємозв’язки, орієнтація на 

потреби та інтереси окремих соціально-демографічних груп.  

 

Практична частина 

1. Провести соціокультурну діагностику міста, району (на прикладі 

м. Сум або одного з районів області) за такими параметрами: територія та її 

особливості, історія, органи державного управління; характеристика економіки; 

демографічна структура; установи науки і освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, спорту, культури і мистецтва, дозвілля; громадські 

організації, спілки тощо; 

2. Виявити специфіку і проблеми в інституційній структурі міста, району 

і запропонувати варіанти вирішення проблем. 

3. Визначити відповідність інституціональної та демографічної структури 

міста, району, наявність установ культури, освіти і туризму; 

4. Виявити найбільш актуальні напрямки соціальної та соціокультурної 

роботи в даному місті, районі. 

5. Описати (уявити) організаційну структуру управління однієї з установ 

соціокультурної сфери м. Сум (бібліотеки, музею, театру, будинку культури, 

спортивного, дозвіллєвого центру, освітньої установи, установи соціального 

захисту, рекламного, туристичного агентства тощо). 
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6. Сформулювати систему цілей, розв’язуваних керівництвом і відділами 

соціокультурних установ. 

7. Оцінити відповідність цілей, структури та організаційно-розпорядчих 

методів вирішення проблем. 

8. Запропонувати шляхи вдосконалення діяльності установи. 

Джерела інформації: статистичні дані, статті в періодичних виданнях, 

офіційні сайти установ освіти та культури, аналітичні матеріали, результати 

соціологічних досліджень. 

Форма подання результатів – презентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. Львів, 2016. 

463 с. 

2. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

3. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

4. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД «ВТД 

“Університетська книга”», 2015. 122 с. 

5. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія : Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

6. Скрипник Є. М. Управління закладами культури та мистецтв. 

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

7. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях / за заг. ред. 

А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. Київ : Алерта, 2018. 620 с. 

8. Щербина-Яковлева О. Ю., Щербина А. М. Менеджмент 

соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. 

Частина 1: Дидактика, логіка, методологія. Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. 

198 с. 

Тема 3. Зміст, форми, засоби і методи соціокультурної діяльності 

 

Основні поняття: технологія, структура, етапи, технологічний процес, 

форми, методи, види, засоби, SWOT-аналіз, культуротворчі технології, 

рекреативно-оздоровчі технології, соціально-захисні та реабілітаційні 

технології, інформаційні технології, проектні технології, управлінські 

технології, соціальні технології, сильні й слабкі сторони, можливості, загрози. 
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Питання для обговорення 

Поняття технології соціокультурної діяльності. Структура та етапи 

технологічного процесу. Форми соціокультурної діяльності. Методи 

соціокультурної діяльності. Види методів. Засоби соціокультурної діяльності. 

Класифікація засобів, їх взаємозв’язок із методами. 

 

Практична частина 

1. На основі вивченого раніше матеріалу визначити рейтинг популярності 

форм дозвіллєвої діяльності серед різних соціально-демографічних груп. 

2. Проаналізувати і скласти список не лише доступних та поширених, 

й можливих (бажаних) форм дозвіллєвої діяльності. 

3. Зазначити ті соціальні групи, для яких ці форми дозвілля є найбільш 

прийнятними і цікавими. 

4. Обґрунтувати, чому саме і якою мірою ці форми є цікавими (чи 

затребуваними) саме цими групами. Важливо проаналізувати не лише власний 

досвід, й статистику, звіти окремих організацій, фірм, наукову літературу тощо. 

Форми подання результатів – подати у вигляді таблиць чи діаграм для 

кожної соціально-демографічної групи. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління 

проектами. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с. 

3. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

4. Дєгтяр А. О. Методологічні підходи до побудови системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: 

Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 62–71. 

5. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

6. Солоха Д. В., Сапельнікова Н. Л. Моделювання системи оцінки 

ефективності менеджменту соціокультурної діяльності. Менеджер. 2016. № 2. 

С. 33–41. 
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7. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 4. Методика організації спілкування людей у соціокультурній 

сфері 

 

Основні поняття: спілкування, дозвіллєве спілкування, міжособистісне 

спілкування, масове спілкування, бар’єри спілкування, бесіда, емпатія, 

динаміка спілкування, безпосереднє та опосередковане спілкування, вербальне 

й невербальне спілкування, негативні та позитивні емоції, межі індивідуальної 

уяви, індивідуальна пропорція слухання і говоріння, контрфасцинація, 

культурні розбіжності. 

 

Питання для обговорення 

Природа, суть дозвіллєвого спілкування. Види міжособистісного 

спілкування. Бар’єри спілкування та методи їх подолання. Різноманітність 

форм організації дозвіллєвого спілкування в сучасних умовах. Аналіз 

особливостей спілкування фахівця СКД. Особливості спілкування фахівця СКД 

з відвідувачами установ культури. Розроблення і використання різних 

психолого-педагогічних моделей поведінки під час проведення бесід, 

подолання психологічних бар’єрів під час вступу в контакт, розвиток емпатії. 

 

Практична частина 

Моделювання сценарного плану організації спілкування людей у 

соціокультурній сфері (групова робота). 

1. Підготувати та провести бесіду з проблем використання вільного часу 

зі знайомим відвідувачем закладу (туристичного агентства, клубу, гуртка, 

секції). 

2. Підготувати та провести бесіду з незнайомим відвідувачем закладу 

(туристичного агентства, клубу, секції) з метою виявлення як специфіки 

дозвіллєвих потреб відвідувача. 

3. Підготувати та провести бесіду в умовах малої групи (на менше ніж 3 

особи відвідувачів групи). 
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Форма подання результатів – бесіда в ролях. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління 

проектами. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с. 

2. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

3. Поляничко О., Чернякова А. Комунікативна професійна компетентність 

як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 3. С. 320–

326. 

4. Скрипник Є. М. Управління закладами культури та мистецтв. 

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

5. Чекштуріна В. М. Формування комунікативної компетентності 

менеджерів соціокультурної діяльності. Вісник Харківської державної академії 

культури. Серія: Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 161–169. 

6. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

 

Тема 5. Роль засобів масової інформації в артикуляції, висвітленні 

та вирішенні соціокультурних проблем 

 

Основні поняття: засоби масової інформації, інформація, виховання, 

організація, мобілізація, масовість, оперативність, мобільність, доступність, 

радіо, преса, телебачення, Інтернет, регіональні видання, інформаційне поле. 

 

Питання для обговорення 

Основні функції засобів масової інформації: інформаційна, виховна, 

організаційна, розважальна, мобілізаційна. Характерні риси сучасних ЗМІ: 

масовість, оперативність, мобільність, доступність. Типологія жанрів та основні 

сфери впливу (радіо, преса, телебачення, Інтернет) на життя суспільства. Аналіз 

матеріалів із проблем соціокультурної діяльності, опублікованих у 

регіональних виданнях. 
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Практична частина 

1. На основі аналізу п’яти публікацій у періодичних виданнях або на 

основі п’яти телевізійних програм провести дослідження сучасної 

соціокультурної ситуації в м. Сумах та Сумській області. 

2. Заповнити таблицю: 

Джерело 

(назва, 

дата), 

автор 

Зміст 

проблеми 

Область (поле) проблематики 

Носій 

проблеми 

Варіант 

вирішення 

проблеми 
соціокультурне 

середовище 

сфера 

життєдіяльності 

      

 

3. На основі одержаної інформації визначити пріоритетні галузі 

проектування та пріоритетні категорії населення, що можуть розглядатися як 

потенційна аудиторія програм. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

3. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

4. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

5. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД «ВТД 

“Університетська книга”», 2015. 122 с. 

6. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

8. Солоха Д. В., Сапельнікова Н. Л. Моделювання системи оцінки 

ефективності менеджменту соціокультурної діяльності. Менеджер. 2016. № 2. 

С. 33–41. 

9. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 
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Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

Тема 6. Різноманітність творчої діяльності любителів у сфері 

дозвілля 

 

Основні поняття: колекціонування, прикладна творчість, технічна 

творчість, ініціативна діяльність, соціальна творчість, ініціативні об’єднання, 

охорона довкілля, волонтерська діяльність, художня діяльність, фольклор, 

аматорське мистецтво, історична реконструкція. 

 

Питання для обговорення 

Специфічні форми розгортання пошуково-дослідницької діяльності в 

умовах вільного часу: колекціонування, прикладна творчість, технічна 

творчість. Ініціативна діяльність у сфері соціальної творчості: проведення 

масових походів історичними місцями; ініціативні об’єднання у сфері 

національного, патріотичного, правого виховання; ініціативні об’єднання у 

сфері охорони довкілля тощо. Волонтерська діяльність як сфера соціальної 

творчості. Основні напрямки художньої діяльності: фольклор, аматорське 

мистецтво, історична реконструкція тощо. 

 

Практична частина 

1. Підготувати і провести самопрезентацію «Моє захоплення». 

2. Розробити інтерактивну карту центрів творчості й ініціативних 

об’єднань м. Сум та області (групова робота). 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

2. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

3. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

4. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД «ВТД 

“Університетська книга”», 2015. 122 с. 
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5. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

6. Скрипник Є. М. Управління закладами культури та мистецтв. 

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

7. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

8. Щербина-Яковлева О. Ю., Щербина А. М. Менеджмент 

соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. 

Частина 1: Дидактика, логіка, методологія. Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. 

198 с. 

Тема 7. Сутність та типологія культуротворчих технологій 

 

Основні поняття: культуротворча діяльність, технології, збагачення 

культурних цінностей, творчий розвиток, музична, літературна, театральна 

творчість, літературні клуби, клуби авторської пісні, народні театри, художня 

освіта, науково-технічна творчість, математичні, фізичні, науково-технічні 

товариства. 

 

Питання для обговорення 

Загальна характеристика культуротворчої діяльності. Технології 

створення і збагачення культурних цінностей, творчого розвитку дітей, 

підлітків і дорослих. Особливості розвитку музичного, літературного, 

театрального творчості. Літературні клуби, клуби авторської пісні, народні 

театри. Система додаткової художньої освіти та виховання. Технології науково-

технічної творчості. Особливості діяльності математичних, фізичних, науково-

технічних товариств. Технології прикладної творчості, їх специфіка. Проблема 

повернення втрачених технологій. 

 

Практична частина 

1. Проаналізувати особливості реалізації культуротворчих технологій у 

м. Сумах та області (за одним із напрямків). Можливий варіант – за місцем 

проживання студентів або за територіальним принципом. 

2. Підготувати презентацію на тему «Особливості реалізації 

культуротворчих технологій у м. Сумах та області (майстер-клас, поезія, 

декоративно-прикладні технології, вишивка, бісер, декупаж, оригамі тощо). 
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Можливий варіант – за місцем проживання студентів або за територіальним 

принципом. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент. Львів, 2016. 

463 с. 

2. Дєгтяр А. О. Методологічні підходи до побудови системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: 

Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 62–71. 

3. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

4. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

5. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

6. Поляничко О., Чернякова А. Комунікативна професійна компетентність 

як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 3. С. 320–

326. 

7. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях / за заг. ред. 

А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. Київ : Алерта, 2018. 620 с. 

8. Чекштуріна В. М. Формування комунікативної компетентності 

менеджерів соціокультурної діяльності. Вісник Харківської державної академії 

культури. Серія: Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 161–169. 

9. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 8. Сутність рекреативних технологій та їх використання 

в процесі соціокультурної діяльності 

 

Основні поняття: рекреаційно-розважальна діяльність, рекреації, 

духовні та біологічні потреби, відпочинок і розваги, національні та регіональні 

традиції, рекреаційно-оздоровча діяльність, пасивна рекреація, активна 

рекреація, ігрова діяльність. 
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Питання для обговорення 

Сутність та особливості рекреаційно-розважальної діяльності. Цінність 

рекреації. Духовні та біологічні потреби людей у відпочинку і розвагах. 

Формування національної сфери відпочинку і розваг. Національні та 

регіональні традиції в організації відпочинку: від варіантів посиденьок у різних 

етнічних групах до сучасних форм рекреаційно-розважальної діяльності. 

Соціокультурні особливості рекреації. Рівні рекреаційно-оздоровчої діяльності: 

«пасивна рекреація», «активна рекреація». Шляхи формування соціально-

психологічної компетентності та професійної майстерності фахівця СКД.  

 

Практична частина 

1. Визначити основні критерії, показники (індикатори) та систему методів 

оцінювання ефективності організації дозвілля. 

Джерела: довідкові видання, офіційні сайти, соціальні мережі, рекламно-

інформаційні матеріали рекреаційних установ.  

2. Підготувати презентацію про національні й регіональні традиції в 

організації відпочинку: релігійні, календарні свята, свята землеробського 

календаря, посиденьки, професійні свята тощо. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Дєгтяр А. О. Методологічні підходи до побудови системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: 

Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 62–71. 

2. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

3. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

4. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

5. Поляничко О., Чернякова А. Комунікативна професійна компетентність 

як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 3. С. 320–

326. 
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6. Чекштуріна В. М. Формування комунікативної компетентності 

менеджерів соціокультурної діяльності. Вісник Харківської державної академії 

культури. Серія: Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 161–169. 

7. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 9. Рекреаційний потенціал свят 

 

Основні поняття: свято, естетика, знаково-символічна атрибутика, 

відродження, соціальні мережі.  

 

Питання для обговорення 

Історичні корені свят. Естетична природа свят. Знаково-символічна 

атрибутика свята. Проблеми та перспективи відродження народних свят. 

Шляхи підвищення рекреаційного потенціалу свят. Тенденції співвідношення 

«пасивної рекреації» та «активної рекреації». Суперечлива роль телебачення та 

Інтернету (соціальних мереж) як мобілізувального та рекреаційно-

заміщувального чинника. 

 

Практична частина 

1. З використанням матеріалу попереднього заняття підготувати 

презентацію на тему «Сучасні риси народних (релігійних, професійних, 

державних, міських) свят» (за вибором студентів) – групова робота. 

2. На основі презентацій провести аналіз цільових груп, потенційних 

замовників та учасників свята і зробити необхідні фінансові розрахунки на його 

проведення. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління 

проектами. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с. 

2. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

3. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 
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4. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД «ВТД 

“Університетська книга”», 2015. 122 с. 

5. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

6. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

8. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

9. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 10. Загальна методика підготовки та проведення дозвіллєвих 

програм 

 

Основні поняття: методика дозвіллєвих програм, дозвіллєва програма, 

планування, сценарій, підсумки, результати, етапи. 

 

Питання для обговорення 

Етапи підготовки дозвіллєвої програми: планування, етап написання, 

затвердження сценарію, етап здійснення сценарію, проведення дозвіллєвої 

програми, етап підбиття підсумків та аналізу результатів. Основні компоненти 

кожного етапу роботи над дозвіллєвою програмою. 

 

Практична частина 

1. На основі опрацювання літератури визначити базові принципи та етапи 

конструювання дозвіллєвої програми. 

2. Зробити детальний аналіз однієї з дозвіллєвих програм (на вибір 

студента), зазначивши наявність та рівень реалізації кожної позиції 

(планування, написання і затвердження сценарію, проведення дозвіллєвої 

програми та її відповідність сценарію, успіхи й основні недоліки, підбиття 

підсумків, аналіз результатів та ін.). 

3. Розробити план підготовки дозвіллєвої програми запропонованого 

змісту. 
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4. Описати та провести на конкретному прикладі всі етапи підготовки 

дозвіллєвої програми до виходу на аудиторію. 

Форми подання результатів – таблиця (зміст доручення чи характер 

роботи, час виконання, терміни, умови, документ, форма контролю, 

відповідальні), презентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління 

проектами. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с. 

3. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

4. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

5. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД «ВТД 

“Університетська книга”», 2015. 122 с. 

6. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

8. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

9. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 11. Організація спортивно-оздоровчої діяльності 

 

Основні поняття: спортивно-оздоровча діяльність, фізична культура, 

спорт, лікувально-профілактичні центри, курортно-рекреаційні центри. 
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Питання для обговорення 

Особливості організації спортивно-оздоровчої діяльності для різних 

категорій населення в м. Сумах та Сумській області. Загальна характеристика 

розвитку фізичної культури та спорту в регіоні. Лікувально-профілактичні 

центри в м. Сумах та Сумській області. Курортно-рекреаційні центри м. Сум 

і Сумської області. Можливості для розвитку фізичної культури та спорту 

в СумДУ. 

 

Практична частина 

1. Опрацювати п’ять статей (друкованих чи інтернет-сторінок), 

присвячених організації спортивно-оздоровчої діяльності у м. Сумах та області. 

2. Аналіз спортивно-оздоровчої діяльності в СумДУ (на прикладі 

спортивного клубу та спортивно-оздоровчого табору «Універ», спортивного 

манежу тощо). Позитивні сторони, цільові групи, спектр послуг, недоліки, 

обмеження, пропозиції щодо покращання роботи.  

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління 

проектами. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с. 

2. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

3. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

4. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

5. Солоха Д. В., Сапельнікова Н. Л. Моделювання системи оцінки 

ефективності менеджменту соціокультурної діяльності. Менеджер. 2016. № 2. 

С. 33–41. 

6. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

7. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 
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Тема 12. Диференційовані технології соціокультурної діяльності 

 

Основні поняття: гра, пізнання, молодіжне середовище, соціально-

культурні потреби, сценарний план, моделювання, свято, сімейний відпочинок, 

сценарій, презентація, відеопрезентація. 

 

Питання для обговорення 

Основні напрями соціокультурної діяльності та основні форми роботи з 

дітьми та підлітками. Вимоги до організації дитячих та підліткових дозвіллєвих 

програм. Демографічна характеристика молодіжного середовища. Специфіка 

соціально-культурних потреб та інтересів молоді. 

 

Практична частина 

1. Моделювання дитячих, підліткових дозвіллєвих програм.  

2. Моделювання дозвіллєвої програми для молодіжної аудиторії. 

3. Розробити сценарний план молодіжного свята (за вибором). 

Можливі варіанти проведення заняття – особливості роботи зі 

школярами, з жінками, з особами похилого віку, організація сімейного 

відпочинку тощо. 

Форми подання результатів – сценарій, презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

3. Дєгтяр А. О. Методологічні підходи до побудови системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: 

Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 62–71. 

4. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

5. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2015. 122 с. 

6. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 
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7. Солоха Д. В., Сапельнікова Н. Л. Моделювання системи оцінки 

ефективності менеджменту соціокультурної діяльності. Менеджер. 2016. № 2. 

С. 33–41. 

8. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

Тема 13. Технології розвитку туристично-екскурсійних маршрутів 

на базі історико-культурних об’єктів 

 

Основні поняття: туризм, туристичний бізнес, туристичні перспективи, 

культурна спадщина, зелений туризм, громадська організація. 

 

Питання для обговорення 

Сучасний стан українського та світового туристичного бізнесу. 

Економічне і соціальне значення туризму для розвитку регіону. Туристична 

привабливість і туристичні перспективи Сумщини. Зелений туризм. Пошуково-

дослідницька робота з вивчення культурної спадщини регіону. 

Загальнодержавні та місцеві установи охорони культурної спадщини. 

Діяльність громадських організацій галузі збереження культурної спадщини. 

 

Практична частина 

1. З використанням матеріалу попередніх курсів та інтернет-сайтів 

туристичних фірм регіону провести аналіз туристично-екскурсійного маршруту 

містом чи областю (на базі історичних пам’ятників, природних заповідників, 

архітектурних споруд тощо) – можлива групова робота. 

2. Обґрунтування його привабливість (пізнавальне значення, цільові 

групи, спектр послуг, недоліки, обмеження, пропозиції, транспортні рішення, 

можливості тощо). 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 
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3. Дєгтяр А. О. Методологічні підходи до побудови системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: 

Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 62–71. 

4. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

5. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

6. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

Тема 14. Планування й розроблення туристичного продукту 

 

Основні поняття: туристичні організації, проект-пропозиція, тур, 

цільова аудиторія, турист, маршрут, подорож, турпродукт. 

 

Питання для обговорення 

Історія розвитку туризму на Сумщині. Туристські організації в м. Сумах 

та Сумській області. Соціопсихологічні аспекти туризму. Соціальні чинники, 

що впливають на розвиток туристичної сфери регіону.  

 

Практична частина 

1. Підготувати проект-пропозицію регіонального туру за такими 

параметрами: 

 цільова аудиторія туру (аналіз потреб та проблем тих категорій і груп 

населення, які перебувають у даному виді туризмі, та визначення мотивів 

потенційних туристів); 

 цілі та завдання туру; 

 ідея туру (тобто обґрунтування його задуму – теми маршруту, 

зразкового змісту подорожі); 

 сегменти ринку (визначення особливих споживчих властивостей 

турпродукту, соціальної бази потенційних споживачів). 

2. Зробити презентацію або рекламний ролик для соціальних мереж про 

новий туристичний маршрут (тур). 

3. Провести публічний захист (перед групою), проект-пропозицію 

регіонального туру. Як варіант – провести екскурсію вихідного дня. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 
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Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

3. Дєгтяр А. О. Методологічні підходи до побудови системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: 

Соціальні комунікації. 2015. Вип. 46. С. 62–71. 

4. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

5. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

6. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

 

Тема 15. Технології організації творчих лабораторій, майстерень, 

художньо-творчих студій, шкіл, центрів естетичного виховання 

і творчості 

 

Основні поняття: центри творчого розвитку, самодіяльний колектив, 

керівник, програма підтримки, художньо-творчі студії, школи, центри 

естетичного виховання. 

 

Питання для обговорення 

Специфіка створення та принципи діяльності центрів творчого розвитку 

дітей та підлітків. Форми керівництва самодіяльним колективом. Реалізація 

програм підтримки та розвитку художньо-творчих студій, шкіл, центрів 

естетичного виховання і творчості в Україні та Сумській області. 

 

Практична частина 

1. Провести дослідження діяльності будинків культури, освітніх закладів, 

центрів, студій і підготувати доповідь за результатами дослідження. 
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2. Підготувати презентацію одного з напрямків (закладів) з подальшим 

колективним обговоренням. Наприклад: музична, літературна, театральна 

творчість у м. Сумах та області (літературні клуби, клуби авторської пісні, 

народні театри, самодіяльні колективи тощо). 

3. Екскурсія до будинку культури «Хімік». Знайомство з принципами 

роботи та досвідом самодіяльних творчих колективів, 

4. Майстер-клас від керівників провідних майстерень, художньо-творчих 

студій. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2015. 122 с. 

2. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

3. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

4. Скрипник Є. М. Управління закладами культури та мистецтв. 

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

5. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях / за заг. ред. 

А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. Київ : Алерта, 2018. 620 с. 

6. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

7. 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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 16. Технологічні основи організації інформаційно-просвітньої 

діяльності 

 

Основні поняття: сучасні технології, інформаційно-просвітницька 

діяльність, комп’ютерні технології, бібліотека, музей, віртуальні музеї, 

телебачення, радіо, преса, агенція промоції, соціокультурний проект. 
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Питання для обговорення 

Застосування комп’ютерних технологій в інформаційно-просвітницькій 

діяльності, зокрема в діяльності установ культури. Інформаційно-просвітницька 

діяльність бібліотек. Особливості інформаційно-просвітньої діяльності музеїв. 

Віртуальні музеї як форма роботи. Специфіка окремих видів ЗМІ (телебачення, 

радіо, преси). Вивчення форм і жанрів інформаційно-просвітницьких теле- і 

радіопередач. Соціокультурна тематика регіону та інтернет-порталів. Агенція 

промоції м. Сум як соціокультурний проект. 

 

Практична частина 

1. Спланувати та провести інформаційно-просвітницький захід на базі 

однієї з бібліотек міста чи одного з музеїв (групова робота). 

2. Розробити проект програми для місцевого телебачення (теленарис; 

репортаж; коментар, ток-шоу, літературно-музична композиція до свята, до 

ювілею (письменника, композитора, вченого), про видатну подію 

в культурному житті тощо (групова робота). 

3. Майстер-клас на базі Агенції промоції м. Сум або бібліотеки 

ім. Крупської. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

3. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

4. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

5. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2015. 122 с. 

6. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 
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8. Солоха Д. В., Сапельнікова Н. Л. Моделювання системи оцінки 

ефективності менеджменту соціокультурної діяльності. Менеджер. 2016. № 2. 

С. 33–41. 

9. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

Тема 17. Організація ігрової діяльності 

 

Основні поняття: гра, класифікація ігор, змагання, розваги, ділова гра, 

імітація, учасники гри, інноваційні ігри, команда, ігрова ситуація, занурення, 

індивідуальні та групові ролі, азартна гра, правила гри, сенсорика, інтуїція, 

шахрайство, бунтарство. 

 

Питання для обговорення 

Гра як феномен культури. Класифікація ігор. Технології організації ігор. 

Змагальні, розважальні та пізнавальні аспекти ігрових форм. Психолого-

педагогічні принципи ділової гри. Гра як імітація професійної діяльності. 

Розроблення прийомів організації ігрової взаємодії учасників інноваційної гри: 

ігрові методики формування команд, прийоми «занурення» в ігрову ситуацію та 

активізації внутрішньокомандної й міжкомандної взаємодії (індивідуальні та 

групові ролі, способи інформаційної та оціночної комунікації – питання, 

репліки тощо). 

 

Практична частина 

1. Проаналізувати методи активізації інноваційного потенціалу 

особистості (самовизначення учасників гри). 

2. Розробити сценарій практичного заняття у формі ділової гри «Модель 

діяльності приватної фірми у сфері дозвілля». 

3. Провести ділову гру на задану тематику. 

Форми подання результатів – презентація, ділова гра. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 
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3. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2015. 122 с. 

4. Менеджмент соціокультурної діяльності / за ред. В. П. Пасічник. 

Львів : Растр-7, 2018. 208 с. 

5. Скрипник Є. М. Управління закладами культури та мистецтв. 

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

6. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях / за заг. ред. 

А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. Київ : Алерта, 2018. 620 с. 

7. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

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 : 

Репозитарій СумДУ, 2018. 207 с. 

Тема 18. Організація художньо-видовищних програм 

 

Основні поняття: сценарій, режисура, сценарний задум, художньо-

видовищні програми, побудова сценарію, аудиторія програми, цілі та завдання, 

заходи в рамках програми, зміст діяльності, база реалізації, виконавці, терміни. 

 

Питання для обговорення 

Сценарно-режисерські основи художньо-педагогічної діяльності. 

Сценарний задум художньо-видовищної програми. Композиційна побудова 

сценарію художньо-видовищної програми. Організаційні аспекти художньо-

видовищних програм: аудиторія програми, цілі та завдання, заходи в рамках 

програми, зміст діяльності, база реалізації, виконавці, терміни. 

 

Практична частина 

1. Підготувати організаційний план художньо-видовищної програми 

(святкування державного, народного, професійного, шкільного свята, 

фестивалю, конкурсу тощо) – можлива групова робота. 

2. Підготувати сценарій художньо-видовищної програми. 

3. Підготувати проект програми як пропозицію до плану роботи міського 

(обласного) відділу культури та туризму. 

4. Розробити інформаційний лист-пропозицію потенційним спонсорам 

проекту (програми) (включаючи звернення, суть пропозиції, обґрунтування 
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його (її) значущості, інформацію про організаторів та їх компетентності, 

потенційних партнерів, рівень залучення ЗМІ, додаткові вигоди, контактні дані 

тощо). 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління 

проектами. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с. 

3. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

4. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

5. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

6. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2015. 122 с. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

8. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях / за заг. ред. 

А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. Київ : Алерта, 2018. 620 с. 

9. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

Тема 19. Технології організації міжнаціонального культурного обміну 

 

Основні поняття: національна культура, міжнаціональне спілкування, 

громадські організації народів і народностей, історико-культурні цінності, 

традиції народів, міжкультурне співробітництво, міжнаціональна 

толерантність, гастролі, виставки. 

 

Питання для обговорення 

Діяльність різних соціокультурних інститутів, складова розвитку 
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національної культури, міжнаціонального спілкування, взаємодії та 

взаємозбагачення національних культур. Шляхи поширення об’єктивної 

інформації про історико-культурні цінності та традиції народів. Роль 

університетів у розвитку міжкультурного співробітництва. Міжнаціональна 

толерантність як складова культури. Формування єдиного культурного 

інформаційного простору. Реалізація спільних програм міжнародних 

культурних зв’язків, організація міжнародної гастрольної, виставкової, 

туристичної та освітньої діяльності. 

 

Практична частина 

1. Спільно з іноземними студентами СумДУ підготувати презентацію про 

діяльність земляцтв. 

2. Підготувати сценарій та провести інформаційно-просвітницький або 

розважальний захід, спрямований на ознайомлення з національно-культурними 

традиціями окремої країни, народності. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація, сценарій, 

захід. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 

2018. 405 с. 

3. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне 

управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Херсон : Вид-во 

Грінь Д. С., 2015. 264 с. 

4. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій: теорія та 

практика. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 

5. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2015. 122 с. 

6. Кучина Н. І. Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної 

сфери. Культура України. Серія: Культурологія. 2015. Вип. 48. С. 128–138. 

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

Чернівці : Рута, 2015. 127 с. 

8. Солоха Д. В., Сапельнікова Н. Л. Моделювання системи оцінки 

ефективності менеджменту соціокультурної діяльності. Менеджер. 2016. № 2. 

С. 33–41. 



35 

9. Філіна А. П. Культурний простір: основні його види та культурна 

діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян. 

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. 

С. 82–86. 

Тема 20. Технології менеджменту дозвіллєвої, рекреаційної 

та інформаційно-просвітницької сфер (підсумкове заняття) 

 

Основні поняття: технологічний процес, народне, релігійне, 

професійне, державне, міське, шкільне свято, фестиваль, конкурс, логістика, 

партнерство, кадрове забезпечення, супутні послуги, розміщення, харчування, 

транспорт, екскурсії, спонсори, фандрайзинг. 

 

Питання для обговорення 

Окреслення структури технологічного процесу масової соціокультурної 

діяльності. Базові принципи розроблення технологій проведення масового 

(народного, релігійного, професійного, державного, міського, шкільного) свята, 

фестивалю, конкурсу. Формування цілей, завдань та організаційно-методичного 

забезпечення. Цільова аудиторія: аналіз потреб і проблем категорій та груп 

населення і визначення мотивів їх участі як потенційних клієнтів. Специфіка 

пошуку потенційних спонсорів. Фандрайзинг. Спонсорство ЗМІ. 

 

Практична частина 

1. Розробити дизайн листа-звернення до потенційних спонсорів. 

2. Розробити дизайн рекламного буклета про запланований захід. 

3. Захист проектів проведення масового свята (групова робота). 

4. Аналіз проектів. 

Форми подання результатів – презентація, відеопрезентація. 

 

Для підготовки до цієї частини практичних занять пропонуємо 

опрацювати таку літературу: 

1. Бабець I. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності. Львів, 2016. 493 с. 

2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління 

проектами. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с. 

3. Великочий В. С., Шикеринець В. В. Менеджмент соціокультурної 

діяльності (самостійна робота студентів). Київ : ТОЗ «Видавничий дім АртЕк», 
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ПИТАННЯ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття «соціокультурна діяльність», її структурні елементи. 

2. Предмет соціокультурної діяльності. 

3. Структура функцій соціокультурної діяльності. 

4. Комунікативна функція соціокультурної діяльності. 

5. Тенденції розвитку соціокультурної сфери на сучасному етапі. 

6. Функції менеджера соціокультурної діяльності. 

7. Гра як історико-культурне явище. 

8. Класифікація ігор.  

9. Технології організації ігор. 

10. Поняття «дозвілля», соціальні функції дозвілля. 

11. Види дозвіллєвої діяльності. 

12. Професійні вимоги до менеджера із соціокультурної діяльності. 

13. Соціокультурна діяльність як суспільна система. 

14. Соціокультурна політика держави та регіону, її завдання, структура. 

15. Складові соціокультурного портрета регіону. 

16. Соціально-культурні установи в Сумській області: цілі та напрями 

діяльності. 

17. Поняття технології соціокультурної діяльності. 

18. Форми соціокультурної діяльності. 

19. Методи соціокультурної діяльності. 

20. Засоби соціокультурної діяльності. 

21. Суть дозвіллєвого спілкування. 

22. Види міжособистісного спілкування.  

23. Бар’єри спілкування та методи їх подолання. 

24. Основні функції засобів масової інформації. 

25. Характерні риси сучасних ЗМІ. 

26. Специфічні форми розгортання пошуково-дослідницької діяльності в 

умовах вільного часу. 

27. Волонтерська діяльність як сфера соціальної творчості. 

28. Основні напрямки художньої діяльності. 

29. Особливості розвитку музичної, літературної, театральної творчості. 

30. Система додаткової художньої освіти та виховання. 

31. Технології науково-технічної творчості. 

32. Технології прикладної творчості, їх специфіка. 

33. Сутність та особливості рекреаційно-розважальної діяльності. 

34. Рівні рекреаційно-оздоровчої діяльності. 

35. Проблеми та перспективи відродження народних свят. 

36. Етапи підготовки дозвіллєвої програми. 
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37. Особливості організації спортивно-оздоровчої діяльності. 

38. Вимоги до організації дитячих та підліткових дозвіллєвих програм. 

39. Сучасний стан українського та світового туристичного бізнесу. 

40. Пошуково-дослідницька робота з вивчення культурної спадщини 

регіону. 

41. Історія розвитку туризму на Сумщині. 

42. Форми керівництва самодіяльним колективом. 

43. Застосування комп’ютерних технологій в інформаційно-

просвітницькій діяльності. 

44. Інформаційно-просвітницька діяльність бібліотек. 

45. Специфіка окремих видів ЗМІ. 

46. Сценарно-режисерські основи художньо-педагогічної діяльності.  

47. Сценарний задум художньо-видовищної програми. 

48. Роль університетів у розвитку міжкультурного співробітництва. 

49. Специфіка пошуку потенційних спонсорів. 

50. Фандрайзинг. 
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СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

Азартні ігри – рід ігор, в яких виграш і програш залежать в основному 

від випадку, удачі і набагато менше – від уміння гравця. 

Аматорське мистецтво – індивідуальна чи колективна творча діяльність 

непрофесійних творчих працівників або колективів. 

Атрибутика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає зовнішні 

ознаки влади (державні символи), які є свідченням легітимності цієї влади. 

Бар’єри спілкування – це психологічні труднощі, що виникають у 

процесі спілкування, які служать причиною конфліктів або перешкоджають 

взаєморозумінню і взаємодії. 

Безпосереднє спілкування – це вид спілкування, за якого відбувається 

прямий контакт між суб’єктами спілкування. Наприклад, студенти, слухаючи 

лекцію викладача, спілкуються з ним безпосередньо, перебуваючи у прямому 

контакті (бачачи, слухаючи його живу мову). 

Бесіда – це розмова двох або більше осіб із метою одержання певної 

інформації, вирішення важливих проблем. 

Бібліотека – культурно-освітній заклад, що здійснює збирання 

друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення 

в каталогах, організовує відповідне їх збереження та обслуговування ними 

читачів. 

Вербальне спілкування – спілкування словами, промовою, процес 

обміну інформацією та емоційної взаємодії між людьми або групами за 

допомогою мовних засобів. 

Виставка – публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, 

техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. 

Виховання – це складний і багатогранний процес формування 

особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та 

соціального розвитку. 

Відпочинок – це стан спокою або активної діяльності, що веде до 

відновлення сил і працездатності. 

Волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, 

неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання 

волонтерської допомоги. 

Гастролі – виступи, вистави творчих колективів чи окремих виконавців 

за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. 

Гра – діяльність людини з моделювання іншого виду діяльності з 

розважальною чи навчальною метою. 
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Громадська організація – об’єднання громадян, яке створюється для 

спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, 

гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо). 

Держава – це універсальна політична форма організації правління, що 

характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, 

реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально 

створених органів і організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, 

економічне та ідеологічне управління суспільством і керівництво 

загальносуспільними правами. 

Ділова гра – метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. 

Дозвіллєве спілкування – це спілкування, що відбувається не в рольових 

однозначно окреслених межах, а в процесі реальних дозвіллєвих ситуаціях, які 

складаються. 

Дозвілля – сукупність видів діяльності (занять), які здійснюють у вільний 

час для задоволення певних фізичних, інтелектуальних, соціальних і 

культурних потреб. 

Екскурсія – колективне відвідування музею, пам’ятного місця, виставки, 

підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною 

або розважальною метою. 

Емпатія – розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи у 

формі співпереживання. 

Естетика – філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні 

закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і 

суспільства, буття), наука про прекрасне. 

Загроза – будь-які обставини або події, що можуть бути причиною 

порушення політики безпеки інформації і/або нанесення збитків 

автоматизованій системі. 

Занурення – це стан свідомості, часто штучний, за якого 

самоусвідомлення суб’єктом свого фізичного стану зменшується чи втрачається 

зовсім. 

Засоби – прийом, якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-

небудь, досягти чогось. 

Засоби масової інформації – преса (газети, журнали, книги), радіо, 

телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, 

телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують 

телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. 

Зелений туризм – це відвідування туристичних об’єктів у період 

вегетації флори. 
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Змагання – це метод виховання, спрямований на забезпечення умов для 

соціального розвитку особистості, формування умінь і навичок шляхом 

здорового суперництва в певних видах колективної діяльності. 

Ігрова діяльність – це такий вид діяльності, продуктом якої є сам її 

процес. 

Ігрова ситуація – життєва ситуація, створена в рамках тієї чи іншої гри, з 

умовними, вигаданими, ігровими правилами. 

Імітація – виріб, який є підробкою чого-небудь. 

Інтерес – прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, 

що прямо не формалізовано в конкретному суб’єктивному праві, проте не 

суперечить праву як такому. 

Інтернет – всесвітня система з’єднаних комп’ютерних мереж, що 

базуються на комплекті інтернет-протоколів. 

Інтуїція – здатність розуміти те, що відбувається миттєво і поза свідомим 

контролем, не вдаючись до усвідомленим умовиводів і міркування. 

Інформаційне поле – це сукупність усієї зосередженої в даному обсязі 

простору – часу інформації, безвідносно до її формі і стану, що знаходиться у 

відриві як від об’єкта відображення, так і від суб’єкта сприйняття. 

Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів 

та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що 

забезпечує виконання інформаційних процесів із метою підвищення їх 

надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання 

інформаційного ресурсу. 

Інформація – це сукупність відомостей (даних), що сприймають із 

навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє 

середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи. 

Історична реконструкція – відтворення матеріальної й духовної 

культури тієї або іншої історичної епохи й регіону з використанням 

археологічних, образотворчих і письмових джерел. 

Кадрове забезпечення – комплекс дій, спрямованих на пошук, 

оцінювання і встановлення заздалегідь передбачених стосунків із робочою 

силою як у самій компанії для подальшого кар’єрного зростання, так і поза її 

межами для нового найму тимчасових або постійних робітників. 

Керівник – найманий працівник, суб’єкт управління, зайнятий 

професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, 

фірми, установи, наділений суб’єктом власності визначеними необхідними 

повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності за 

результати роботи очолюваного ним колективу. 
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Класифікація – система розподілу об’єктів за групами відповідно до 

наперед визначених ознак. У деяких випадках вживають термін 

«категоризація» у значенні розподілу об’єктів на категорії. 

Клуб авторської пісні – неформальний соціальний рух, який об’єднав 

любителів «бардівської» пісні. 

Колекціонування – цілеспрямоване збирання зазвичай однорідних 

предметів, що мають наукову, історичну або художню цінність. 

Команда – це об’єднання однодумців, які керуються спільною метою. 

Комп’ютерні технології – це узагальнена назва технологій, що 

відповідають за зберігання, передавання, оброблення, захист та відтворення 

інформації з використанням комп’ютерів. 

Комунікація – це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, 

поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за 

допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та 

одержання інформації. 

Конкурс – змагання, яке дає можливість виявити гідних із його учасників 

або найкраще з того, що надіслане на огляд. 

Креативність – творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким 

окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до 

продукування принципово нових ідей та входять до структури обдарованості як 

незалежний фактор». 

Культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від 

попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини, результат духовної і 

матеріальної діяльності. 

Культурні цінності – об’єкти матеріальної та духовної культури, що 

мають художнє, історичне, етнографічне і наукове значення та підлягають 

збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначено Законом України 

«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». 

Культуротворчі технології – це технології вивчення, збереження, 

відновлення, освоєння і використання культурних цінностей суспільства. 

Література – сукупність писаних і друкованих творів певного народу, 

епохи, людства. 

Маршрут – заздалегідь визначений чи накреслений шлях (дорога), план 

проходження, руху кого чи чого-небудь. 

Масове спілкування – це вид спілкування, що спрямоване не на 

конкретну людину, а на масу людей. 

Методи – систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, 

щоб виконати певне завдання чи досягти певної мети; поняття тотожне 

алгоритму дій і технологічному процесу. 
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Міжкультурне співробітництво – форма (стиль) організації праці, за 

якої певна кількість людей різних національностей, культур бере участь в 

одному чи різних, не пов’язаних між собою, процесах праці. 

Міжнаціональне спілкування – сукупність спеціальних знань і умінь, а 

також адекватних їм вчинків та дій, що виявляються в міжособистісних 

контактах і взаємодії представників різних етнічних спільнот і дозволяють 

швидко й безболісно досягати взаєморозуміння та злагоди в спільних інтересах. 

Міжособистісне спілкування – це взаємодія між декількома людьми, 

здійснювана за допомогою засобів мовленнєвого і немовленнєвого впливу, в 

результаті якої виникає психологічний контакт і певні відносини між 

учасниками спілкування. 

Мобілізація – комплекс заходів, спрямованих на переведення державної 

інфраструктури та військових сил країни у військовий стан у зв’язку з 

надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. 

Моделювання – це метод дослідження різних явищ і процесів, 

вироблення варіантів управлінських рішень. 

Музей – культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначений 

для вивчення, збереження й використання пам’яток природи, матеріальної і 

духовної культури, прилучення громадян до надбань національної та світової 

історико-культурної спадщини. 

Музика – вид мистецтва, що відбиває дійсність і впливає на людину за 

допомогою осмислених і особливо організованих звукових послідовностей, що 

складаються в основному з тонів. 

Науково-технічна творчість – інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання і використання нових знань в усіх галузях техніки і 

технологій. 

Національна культура – складова світової культури, в якій існує 

людство, складне та багатоманітне, тому світову культуру потрібно 

усвідомлювати як рівноправне співіснування культур усіх народів. 

Невербальне спілкування – вид спілкування, для якого характерне 

використання невербальної (безсловесної) поведінки і невербальних 

комунікацій як основного засобу передавання інформації, організації взаємодії, 

формування образу, думки про співрозмовника, здійснення впливу на іншу 

людину. 

Об’єднання – ціле, що склалося на основі з’єднання, поєднання, 

сполучення, єднання, групування, організації чого-небудь (сутностей): у 

суспільстві об’єднання – об’єднання юридичних та (або) фізичних осіб, зокрема 

об’єднання підприємств. 
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Опосередковане спілкування – це вид спілкування, протилежний до 

безпосереднього спілкування, і є таким, за якого суб’єкти спілкування не 

контактують один з одним, але одночасно вступають у комунікативні зв’язки. 

Організація – внутрішня упорядкованість, узгодженість взаємозалежних 

елементів цілого (системи); сукупність процесів або дій, що забезпечують 

досягнення цілей системи; об’єднання людей, спільна діяльність яких 

спрямована на реалізацію встановлених програм на основі певних правил і 

процедур. 

Охорона навколишнього середовища – система заходів щодо 

раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних 

та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. 

Партнерство – це форма організації бізнесу, за якої дві чи більше 

окремих юридичних або фізичних осіб вступають у ділові взаємовідносини. 

Пасивна рекреація – це відвідування парків, скверів, театрів та музеїв; 

передбачає відпочинок недалеко від місця проживання. 

Підсумки – сума, одержувана внаслідок якого-небудь підрахунку, 

результат. 

Пізнання – вища форма відображення об’єктивної дійсності, процес 

вироблення дійсних знань. 

Планування – заздалегідь визначений порядок дій, необхідних для 

досягнення поставленої мети; оптимальний розподіл ресурсів для досягнення 

поставленої мети. 

Побудова сценарію – це визначення генеральної лінії розвитку об’єкта 

прогнозування з урахуванням дії факторів (зовнішніх і внутрішніх), 

формулювання критеріїв для оцінювання кінцевих цілей. 

Подорож – переміщення якоюсь певною територією з метою її вивчення, 

а також із загальноосвітньою, пізнавальною, спортивною цілями. 

Потреби – це об’єктивні умови існування людей. 

Презентація – це процес ознайомлення слухачів із певною темою. 

Преса – друковані засоби масової інформації (періодичні друковані 

видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше 

номерів (випусків) упродовж року. 

Проектні технології – освітня технологія, спрямована на здобуття 

учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в 

них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-

орієнтованого навчального пошуку. 

Проект-пропозиція – заявка на отримання гранту, яка містить 

інформацію про запропоновані дії в рамках проекту, бюджет проекту, дані про 
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головного партнера та партнера (партнерів), а також інші документи, 

передбачені спільною операційною програмою. 

Професійні здібності – індивідуально-психологічні властивості 

особистості людини, що відрізняють її від інших людей, відповідають вимогам 

даної професії та є умовою її успішного виконання. 

Радіо – загальна назва методів безпровідного передавання та одержання 

інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіочастотного діапазону. 

Режисер – творчий працівник видовищних видів мистецтва: театру, 

кінематографа, телебачення, цирку, естради. 

Результати – кінцевий наслідок послідовності дій. 

Рекреація – це система заходів, пов’язана з використанням вільного часу 

людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на 

спеціалізованих територіях, розміщенних поза їх постійним помешканням. 

Розваги – спосіб приємно зайняти час без прямого результату, варіант 

гри. 

Свято – день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні 

дати; кілька неробочих днів поспіль із нагоди торжеств; звичай, що ґрунтується 

на ранніх язичницьких обрядах і ритуалах, у яких зображувалися, 

розігрувалися, інсценувалися, подавалися в театральній формі ті або інші 

сцени, пов’язані з ключовими, життєво важливими подіями суспільства. 

Сімейний відпочинок – це завжди можливість відчути єдність сім’ї, 

краще пізнати свою дитину, показати їй світ та навчити чому-небудь дуже 

важливому. 

Соціальні мережі – соціальна структура, утворена індивідами або 

організаціями. 

Соціальні технології – це сукупність способів професійного впливу на 

соціальний об’єкт із метою його поліпшення, забезпечення оптимізації 

функціонування при можливому тиражуванні певної системи впливу. 

Соціально-захисні технології – культурно-дозвіллєва (або, ширше – 

соціокультурна) реабілітація та адаптація осіб із порушеннями життєдіяльності 

і соціальної недостатності. 

Соціокультурна діяльність – це цілеспрямований, спеціально 

організований процес залучення людини до культурних цінностей суспільства й 

активного включення самої особистості в цей процес. 

Спілкування – це процес передавання й сприймання повідомлень за 

допомогою вербальних і невербальних засобів, що охоплює обмін інформацією 

між учасниками спілкування, її сприйняття й пізнання, а також їх вплив один на 

одного і взаємодією щодо досягнення змін у діяльності. 
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Спонсор – індивідум або група, яка забезпечує підтримку, подібну до 

благодійника. Проте на відміну від благодійності спонсорування не має 

безкорисливого характеру. Спонсорування може бути договірним, 

обмінюватися на рекламування з метою популяризації товару або юридичної 

особи. 

Спорт – організована за певними правилами діяльність людей, що 

полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей. 

Структура – це характеристика складу та просторова картина складу 

об’єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний 

чи колоїдний розчин, фазові суміші), взаєморозміщення формацій, частин, 

деталей, елементів, певний функціональний взаємозв’язок складових частин 

об’єкта, внутрішня будова. 

Супутні послуги – послуги, вартість яких включається відповідно до 

норм законодавства України з питань митної справи до митної вартості товарів, 

що експортуються з митної території України або імпортуються на митну 

територію України. 

Сценарій – літературно-драматичний твір, написаний як основа для 

постановки кіно- або телефільму. 

Сценарний задум – це оформлене в уяві режисера конкретно-образне 

бачення драматургічного матеріалу, втіленого в сценічну форму; це сценічний 

образ вистави; задум – це прочитання твору з позицій сьогоднішнього дня, 

точка зору художника на дійсність, відображену в сценарії драматургом. 

Сценарний план – це схематичний «ескіз» майбутнього сценарію, що 

уточнює його внутрішні складові: тему, ідею, основні епізоди та їх теми, 

композицію, дійових осіб, конфлікт, художній образ (сценарний хід), жанр, 

засоби втілення задуму, єдину дію, графік монтажу сценарного матеріалу, 

основні місця дії, назву сценарію, його прив’язку до конкретної аудиторії. 

Театр – вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, 

яку виконують актори перед глядачами, а також установа, в якій відбуваються 

сценічні вистави певного колективу артистів, і приміщення, будинок, у якому 

проходять вистави. 

Телебачення – загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та 

практичної діяльності, пов’язаних із безпровідним передаванням рухомих 

зображень зі звуковим супроводом у реальному часі на далекі відстані. 

Термін – слово або словосполучення, що визначає чітко й однозначно 

окреслене поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах 

спеціальної сфери. 
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Технічна творчість – це ефективний засіб виховання, цілеспрямований 

процес навчання і розвитку творчих здібностей учнів у результаті створення 

матеріальних технічних об’єктів з ознаками корисності і новизни. 

Технологічний процес – частина виробничого процесу, сукупність 

технологічних операцій, які виконуються планомірно й послідовно в часі й 

просторі над однорідними або аналогічними предметами, у результаті яких 

змінюється аґреґатний стан, місце розташування чи властивості предмета праці 

(напр., гірської породи), що має закінчений за виробничим призначенням 

характер. 

Технологія – сукупність методів (способів) виготовлення, видобування, 

оброблення або перероблення та інших процесів, робіт і операцій, що змінюють 

стан сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи виробів у процесі отримання 

продукції із заданими показниками якості. 

Толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатої 

різноманітності культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення 

людської особистості. 

Тур – це комплекс туристичних благ, послуг та товарів, представлений у 

вигляді програми, складеної з урахуванням індивідуальних побажань, у межах 

якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем 

проживання, і комплекс заходів щодо її реалізації на відповідному якісному 

рівні. 

Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в 

оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці перебування. 

Турист – особа, яка подорожує Україною або іншою країною з не 

забороненою законом країни перебування метою терміном від 24 годин до 

одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із 

зобов’язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін. 

Турпродукт – комплекс туристичних послуг, необхідних для 

задоволення потреб туриста під час його подорожі. 

Установа – орган державної влади, місцевого самоврядування, 

організації, підприємства тощо, що виконує певні функції в галузі державного, 

адміністративного, партійного, громадського, комерційного тощо управління, 

контролю, нагляду тощо або будинок, приміщення, де знаходяться ці 

структури. 

Фандрайзинг – процес залучення коштів та інших ресурсів (людських, 

матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може забезпечити 

самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проекту або своєї 

діяльності в цілому. 
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Фестиваль – масове святкове дійство, що включає огляд чи 

демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва (музика, театр, кіно, 

естрада); вид подієвих туристичних ресурсів. 

Фізична культура – складова частина культури, пов’язана із системою 

фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, 

технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та 

особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо. 

Фольклор – колективна художня літературна і музична творча діяльність 

народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і 

вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, 

народно-поетичної фантазії. 

Форма – зовнішній вигляд, обрис речі, дії тощо або зовнішній вираз 

певного змісту. 

Художня діяльність – це особливий вид людської активності, унікальний 

у його ставленні до культури; це єдина діяльність, змістом якої є створення, 

зберігання, функціонування та передавання духовних цінностей. 

Цільова аудиторія – група людей, на яких розраховано певний товар, 

продукт, художній твір, послугу тощо. 

Чинники – умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що 

визначає його характер або одну з основних рис, тобто «те, що чинить, 

здійснює вплив, діюче». 

Swot-аналіз – дає можливість виявити ті сильні і слабкі сторони, які 

потребують найбільшої уваги і зусиль із боку підприємства. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

 

Форма для складання портфоліо 

 

1. Резюме 

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Дата народження: __________________________________________ 

 

Освіта (яку школу, технікум, училище закінчив, рік закінчення) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Спеціальність, яку одержують у ЗВО _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Відомості про додаткову освіту (музична, художня, спортивна, школа іноземних мов 

чи інша школа) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Досвід роботи за фахом (де і на якій посаді) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Контактний телефон _______________________________________________________ 

 

Е-mail ____________________________________________________________________ 

 

 

2. Портфоліо досягнення 

 

2.1. Навчально-професійна діяльність 

Назва професійних 

модулів 

Місце проходження практики, 

терміни проходження практики 
Посада Оцінка 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

ФОТО 
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2.2. Курси, додаткова освіта (назва курсів і отриманого документа (сертифікат, 

посвідчення)) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

2.3. Відомості про участь у заходах 

Вид заходу 

(наукові 

конференції, 

конкурси, 

концерти та ін.) 

Рік 

Місце проведення, 

рівень (обласний, 

міський, 

внутрішньовузівський) 

Форма 

участі  

Результат 

(грамота, 

сертифікат та 

ін.) 

     

     

     

     

     
 

2.4. Олімпіади, конкурси з дисциплін (за спеціальностями) 

(навчальний рік, назва дисципліни, результат) __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.5. Спортивні досягнення (навчальний рік, вид змагань, рівень (всеукраїнський, 

обласний, міський, внутрішньовузівський), вид спорту, результат) ________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.6. Наукова діяльність (участь в науково-практичних конференціях, рівень 

(всеукраїнський, обласний, міський, внутрішньовузівський), теми досліджень, 

результат) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.7. Участь у громадському житті: органах студентського самоврядування, в заходах: 

обласних, міських, на рівні вищого навчального закладу, гуртожитку та ін. (назва 

заходу, форма участі, яке виконує доручення) __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Портфоліо документів та робіт 

Прикладаються дипломи, грамоти, свідоцтва, сертифікати, посвідчення, 

фотоматеріали та ін. (копії або оригінали). Вкладаються творчі роботи, дослідні 

роботи, доповіді, реферати, друковані роботи. 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця оцінювання результативності 

колективної роботи над концертним номером 

 

Показник 

Оцінка 

за показниками  

(від 1 до 5) 

Труднощі 

за показниками 

Пропозиції 

вирішення 

Вибір загальної теми 

(фільму) 

   

Вибір ідеї номера    

Вибір жанру номера    

Наявність відповідальної 

людини 

   

Складання плану роботи    

Організація роботи    

Розподіл на окремі 

доручення (обов’язки) 

   

Вибір технічних засобів 

(музики) 

   

Коректне спілкування    

Наявність проблем та 

конфліктів 

   

Наявність позитивних 

моментів 

   

Досягнення поставленої 

мети 

   

Кількість затраченого часу 

(мінімальна) 

   

Гарний настрій під час 

роботи 

   

Середній бал    
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ДОДАТОК В 

 

Форма для складання статуту 

__________________________________________________ 
(назва) 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Заклад у своїй діяльності керується актами законодавства України, зокрема: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Структурними підрозділами закладу є _______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Юридична адреса закладу: _________________________________________ 

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Мета діяльності закладу – __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.2. Основні завдання закладу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3. Основні напрямки роботи закладу: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.4. Предмет діяльності закладу – _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. Заклад має право _________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. Заклад зобов’язується в своїй діяльності ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ 

4.1. Керівництво закладом здійснює _____________________________________ 

4.2. Заступники директора: _____________________________________________ 

4.3. Органом громадського самоврядування закладу є ______________________ 

____________________________________________________________________ 

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

5.1. Трудовий колектив закладу має право ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є __________________ 

____________________________________________________________________ 

6.2. Відвідувачі закладу мають гарантоване державою право на: _____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.3. Відвідувачі закладу зобов’язані: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.4. Працівники закладу (керівники) мають право на: ______________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.5. Працівники закладу зобов’язані: ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

VІІ. МАЙНО 

7.1. Майно закладу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

VIІI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА БАЗА 

 

ІX. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ 

 

X. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ЗАКЛАДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ____________________     _________________ 
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ДОДАТОК Г 

 

Форма для підготовки адвокаційної кампанії 

 

1. Визначення проблеми (причина, ситуація, наслідки) ____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Загальна мета, на яку спрямована ваша адвокаційна кампанія (конкретна, 

вимірювана, досяжна, актуальна, корисна, обмежена в часі)___________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Особи («мішені»), які відповідають за ухвалення рішення з вашої проблеми 

Основні _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Альтернативні _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Офіційні_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Доступу_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Підтримки_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Ресурси  

Які є власні ресурси (фінансові, матеріальні, людські, професійні, інформаційно-

методичні)? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Джерела залучення фінансування _________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Інструменти залучення фінансування ______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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5. Партнери та співпраця з ними 

Союзники______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Прихильники___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Нейтрали______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Опоненти______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Суперники_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. План адвокаційної кампанії з конкретними заходами 

Завдання Захід Термін Відповідальний 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

7. Здійснення запланованих заходів ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Оцінювання результативності проведеної адвокаційної кампанії – чи 

виконані всі завдання і досягнута загальна мета __________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК Д 

 

Графік оцінювання студентами 

(сумісної роботи в групі) 
 

Бали 
 

 
 

5 

 
 

 

4 

 
 

 

3 

 

 

 

2 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1                   2                 3                 4                5                6                  7               8 

 Етапи планування адвокаційної компанії 

 

 

 

 

 

 ________________________ (студент) 

 ________________________ (студент) 

 ________________________ (студент) 

 ________________________ (студент) 

 ________________________ (студент) 

 ________________________ (студент) 

 ________________________ (студент) 
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ДОДАТОК Е 

 

Організаційна структура управління 

____________________________________________________________ 
(назва закладу) 

 

№ 

пор. 

Показник Опис 

1. Мета закладу 

 

 

 

2. Завдання закладу 

 

 

 

3. Напрямки роботи 

 

 

 

4. 
Структурні 

підрозділи 

 

 

 

5. 

Трудовий колектив, 

його обов’язки і 

права 

 

 

 

6. Форми діяльності 

 

 

 

7. Засоби діяльності 

 

 

 

8. Методи діяльності 

 

 

 

9. 
Матеріально-

технічна база 

 

 

 

10. 
Міжнародне 

співробітництво 
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ДОДАТОК Ж 

 

Матриця SWOT-аналізу діяльності  

___________________________________________________________________ 
(назва закладу) 

 

Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище 

Сильні сторони Можливості 

  

Слабкі сторони Загрози 
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ДОДАТОК И 

 

Дослідження сучасної соціокультурної ситуації в м. Сумах 

 

№ 

пор. 

Джерело 

(назва, 

дата), 

автор 

Зміст 

проблеми 

Сфера (поле) 

проблематики 
Носій 

пробл. 

Варіант 

вирішен-

ня 

проблеми 

соціокуль-

турне 

середовище 

сфера 

життєдіяль-

ності 

1. 

 

 

 

 

     

2. 

 

 

 

 

     

3. 

 

 

 

 

     

4. 

 

 

 

 

     

5. 
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ДОДАТОК К 

 

Перелік ЗМІ, що розміщують інформацію із соціокультурної тематики 

 

Характер 

ЗМІ 

Характер 

матеріалу 

Цільові 

групи 

Час виходу та 

періодичність 

(тривалість) 

Залучення 

фахівців 
Інше 

1. ТРК 

«Відікон» 
Репортаж 

Не 

визначені 
Вечірня, щотижня Так 

 

 

 

 

 

 

 

2. Радіо 

«Слобода» 

Бліц-

інтерв’ю 

Не 

визначені 
Епізодично  

 

 

 

 

 

 

 

3. Інтернет-

видання… 
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ДОДАТОК Л 

 

Аналіз форм культурно-дозвіллєвої діяльності 

Таблиця Л.1 

Форма 

дозвіллєвої 

діяльності 

Група, на 

яку вона 

орієнтована 

Чинник, що 

визначає 

інтерес даної 

групи 

Основний 

чинник/ 

мотив  

(участі 

чи проведення) 

Загальний 

висновок 

Фестиваль 

народної пісні 

Жіноче 

населення 

середнього 

віку 

Доступність: 

комплексність 

послуги 

(концерт, 

спілкування, 

покупки) 

Існування 

«ніші», 

конкретна 

заявка… 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Таблиця Л.2 

Соціальна 

група 

Популярна 

форма 

дозвіллєвої 

діяльності 

Чинник, що 

визначає 

популярність 

Чинник, що 

стримує 

інтерес 

Загальний 

висновок 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



65 

ДОДАТОК М 

 

План підготовки дозвіллєвої програми 

 

№ 

пор. 

Зміст доручення 

чи характер роботи 

Час виконання, 

терміни, умови 

Документ, форма 

контролю 

Відповідаль-

ний 

1. Загальна концепція 

заходу 

Терміново    

1а. Забронювати 

приміщення для 

проведення заходів  

Г-304  на 18.02, 

(кондиціонер, 

проектор, 

мікрофони…) 

Листи, сл. записки, 

дзвінки, за потреби – 

договори 

 

2. Забезпечити 

необхідний технічний 

супровід заходів  

Г-304 18.02, ...  

(Інтернет, .. 

звукооператор… 

Сл. записки, дзвінки  

3.  Підготовка угоди 

з партнерами 

До 16.02 Текст, погоджений з 

юристом і бухгалтером 

 

4.  Узгодити список 

гостей, зокрема 

іногородніх та з 

особливими потребами 

До 10.02 –  Листи, дзвінки, за 

потреби – договори 

 

5.  Узгодити питання 

поселення гостей  

До 12.02 узгодити 

ціну та формат 

номерів 

  

6. Замовити автобус для 

перевезення гостей  

18.02  ввечері,  

19-го, 20-го 

вранці  

Сл. Записка, дзвінки, за 

потреби – договір із 

перевізником 

 

7. Підготовка презентації 

за матеріалами 

дослідження  

До 15.02 Презентація з копіями 

на носіях 

 

8. Забезпечити роботу 

перекладача, якщо є 

іноземні гості  

   

9. Підготовка матеріалів 

для виступу-доповіді  

(як варіант – 

концертних номерів) 

 

До 16.02  Узгодити питання 

супроводу (технічні, 

музичні..) 

 

10. Підготовка прес-

анонсу  

13.02 Переслати у ЗМІ та 

розмістити у мережах 

 

11.  Підготовка прес-релізу  17.02 Переслати у ЗМІ та 

розмістити у мережах 

 

12. Замовлення ЗМІ Узгоджуємо, хто 

виступає, у кого 

беремо інтерв’ю 

Листи, дзвінки, за 

потреби – договори 

 

13. Харчування учасників 

(реальна кількість), 

сповістити відповідні 

служби 

До 13.02 – 

врахувати особливі 

потреби 

(вегетаріанство), 

узгодити ціну і 

форму оплати 

Службові записки,  

дзвінки, за потреби – 

договори про оплату  
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№ 

пор. 

Зміст доручення 

чи характер роботи 

Час виконання, 

терміни, умови 

Документ, форма 

контролю 

Відповідаль-

ний 

14. Розробити графік 

харчування відповідно 

до програми заходу і 

кількості учасників  

Погодити місця 

сніданків, обіду, 

кава-пауз тощо 

Дзвінки чи усна 

інформація 

 

15.  Узгодити меню Є вегетаріанці? 

Представники 

релігійних 

спільнот…  

Дзвінки чи усна 

інформація від 

учасників і 

передавання 

структурам, що 

відповідають за 

харчування 

 

16. Узгодити обід чи 

окреме харчування 

VIP гостей, іноземних 

учасників тощо (якщо є 

потреба)  

 Питання 

відповідальним щодо 

рівня прийому 

 

17.  Узгодити можливий 

приїзд експертів, 

представників влади 

тощо… 

До 13.02 Лист-запрошення 

(текст листа), дзвінок  

  

18. Підготовка програми 

заходу (остаточно 

погодити 

із замовниками, 

партнерами  

та спонсорами)  

До 15.02 Урахувати  зміст 

повідомлень 

(концертних номерів), 

статус учасників… 

 

19. Друкування програм, 

афіш, роздаткових 

матеріалів  

До 15.02 Службові записки,  

дзвінки, за потреби – 

договори про оплату 

 

20. Екскурсійна програма 

для VIP та іноземних 

гостей  

18.02 Забезпечення 

перекладу 

 

21. Екскурсійні програми 

для загалу 

18.02 Службові записки,  

дзвінки, за потреби – 

договори про оплату 

транспорту 

 

22. Таблички на столи До 18.02 Службові записки, за 

потреби – договори про 

оплату виготовлення 

 

23. Контакти з гостями 

напередодні 

(уточнення, 

підтвердження, 

необхідність зустрічі 

та супроводу) 

Дзвінки за 

потреби  

Список – за підписом 

відповідального 

 

24. Перевірка, підготовка 

приміщень (уточнення 

графіка, світло, меблі, 

місце для одягу… 

 

Потреба у 

додатковому 

прибиранні?  

Дзвінки та особиста 

перевірка 
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№ 

пор. 

Зміст доручення 

чи характер роботи 

Час виконання, 

терміни, умови 

Документ, форма 

контролю 

Відповідаль-

ний 

25. Відмітки у 

відрядженнях 

(за потреби) 

   

26.  Можливості 

організованого 

підвезення в день 

від’їзду  

   

27. Подарунки та 

сертифікати  

Організація 

вручення 

  

28. Забезпечення роботи 

кімнати для дітей та 

аніматорів  

   

29. Листи подяки… Погоджуємо На ел. пошту?? 

 

 

 Інше  Вітаються всі 

доповнення 

та уточнення, 

зроблені  

з урахуванням 

характеру заходу 

та особливостей 

цільової групи 
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ДОДАТОК Н 

 

Таблиця оцінювання результативності соціокультурного заходу 

 

 Загальна 

оцінка чи 

показник  

(описати) 

Наскільки 

вдало 

обрано чи 

реалізовано 

(у балах  

від 1 до 5) 

Які труднощі 

супроводжува

ли, що не 

враховано 

Пропозиції 

«Назва заходу»  Вид заходу 
 

   

Цільова група 
 

    

Мета 
 

    

Організаційні 

особливості  

    

Час проведення 
 

    

Вид і 

доступність  

інформування 

    

Актуальність  
 

    

Художня 

спрямованість 

і цінність 

    

Видовищність 

заходу 

    

Інформаційний, 

пізнавальний  

потенціал  

    

Комерційний 

потенціал 

    

Іміджевий 

потенціал 

    

Менеджерське 

(кадрове) 

забезпечення  

    

Інші складові, 

що підлягають 

оцінюванню 

(уточнити) 
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ДОДАТОК П 

 

Форма аналізу проведеного заходу студентами 

1. Назва заходу, місце проведення, ваші функції в рамках проведення: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Характеристика цільової групи (груп): 

Цільова група ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Загальна кількість учасників і глядачів ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наскільки вдало було враховано особливості групи під час розроблення 

сценарію?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Чи вдалося залучити всіх до активної участі (оцінка в балах)? _______________ 

____________________________________________________________________ 

Чи були учасники, які залишилися без уваги ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Характеристика групової роботи: 

Оцінювання сценарного задуму з точки зору його реалізації, розподілу ролей 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Чи було правильно враховано особливості та здібності? ____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Що не вдалося? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Які були труднощі і проблеми в ході роботи, як їх можна було попередити? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Чи достатньо було контактів і комунікацій у ході підготовки? _______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Організаційно-технічні висновки: 

Які технічні питання не були вирішені або вирішені неналежним чином 

(реквізит, музичний супровід, обладнання зали тощо), з чим це було пов’язано, 
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як можна було це вирішити? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наскільки правильними були плани і розрахунки щодо реквізиту? ___________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Чи вистачало особисто вам інформації щодо цієї частини заходу та його 

підготовки? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Опишіть і оцініть інші складові заходу, які вам видаються важливими: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Якою є ваша загальна оцінка заходу: 

Ваша загальна оцінка заходу (виставте її у балах або відсотках). _____________ 

Яка емоція є визначальною (задоволеність, часткова задоволеність, 

розчарування, втома, сором, радість тощо)? _______________________________ 

Опишіть, що визначає цю емоцію насамперед (наприклад, задоволеність від 

заходу в цілому чи від результатів, від спілкування, від того, що це закінчилося, 

від групової роботи, від оцінки когось із гостей та ін.) ______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Чого не вистачило, що було зайвим, що б ви особисто змінили? ________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Які ідеї, задумки, сценарні рішення тощо (можливо, помилки чи 

прорахунки) ви вважаєте корисними для подальшого використання в 

майбутній діяльності? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



Навчальне видання 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ ІЗ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

Методичні вказівки 

 

до практичних занять  

для студентів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

денної форми навчання 
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