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Форма контролю залiк 

Викладач к. пед. н., доцент кафедри української 

філологiї і культури Жаровська О.П. 

Необхiднi обов’язковi попереднi та 

супутнi навчальнi дисциплiни: 

«Мистецтвознавство», 

«Міжкультурне співробітництво», 

«Етнокультурологія», «Теорія 

культури: культурологічні вчення».  

Мiсце у структурно-логiчнiй схемi: Викладається на четвертому роцi 

навчання 

Форми навчання: лекцiї, практичнi заняття, самостiйна 

робота 

Критерiї оцiнювання: поточний контроль – 100 балiв 

 

Мова викладання: українська 

 

Предмет дисципліни «Соціокультурне проектування». Історіографія та 

джерела. Визначення основної термінології курсу. Історіографічні концепції. 

Визначення та класифікація джерельної бази. Світоглядні складові проектної 

діяльності. Соціальна відповідальність. Соціокультурна державна політика: 

історія та сучасність. Варіанти проектних стратегій. Проектна діяльність. 

Технологічні елементи проектування. Мета покладання, інструменталізація, 

проблематизація.  Обґрунтування проекту. Аналіз соціокультурної ситуації. 

Соціокультурне середовище як  сфера проектної діяльності. Образ життя як 

одиниця аналізу ситуації. Проблема як одиниця аналізу ситуації. Специфіка 

проблемного поля.  Пріоритетні області проектування. Технології розробки 

регіональних культурних програм. Теоретико-методологічні засади 

регіональної культурної політики. Взаємозв’язок культурної політики та 

соціокультурного проектування. Зміст та технологія етапів розробки 

культурних програм. Структура і зміст програм. Методика формування 

цільових проектів. Специфіка цільової спрямованості. Логіка та технологія 

мети проектів. Структура та зміст соціально орієнтованих проектів. Варіанти 

проектних рішень. Ігрові методи соціокультурного проектування. Ділова гра. 

Типологія ігор та їх проектний потенціал. Принципи ігрового проектування. 

Логіка рішень проектних завдань в ігровому процесі. Фінансова складова 

проектної діяльності. Джерела фінансування соціокультурних програм. Умови 

отримання засобів для реалізації проекту. Умови грантової підтримки та 



бюджетного фінансування. Фонди як джерело фінансування. Технології 

оформлення заявки на отримання гранту.    

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН-1. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, 

сучасних концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної 

діяльності. 

ПРН-2. Виявити знання історичних передумов формування, специфіки 

функціонування, а також видатних явищ української та зарубіжної культури. 

ПРН-3. Показати знання основних законодавчих та нормативно-правових 

засад соціально-культурної діяльності. 

ПРН-4. Продемонструвати знання і розуміння сучасних соціокультурних 

процесів; особливостей, видів, форм соціокультурної діяльності. 

ПРН-5. Підтвердити навички застосування технологій і методів в організації й 

проведенні наукових досліджень.   

ПРН-6. Відобразити глибокі знання з теоретичних і практичних аспектів 

організації соціокультурної діяльності. 

ПРН-7. Розробляти і реалізовувати соціокультурні проекти й програми та 

сценарії культурно-дозвіллєвих заходів; планувати організацію  дозвілля 

людей різних вікових категорій. 

ПРН-8. Продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів. 

ПРН-9. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів 

(зразків народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також 

здатність розробляти й реалізувати етнокультурні проекти. 

ПРН-10. Оцінювати діяльність суб’єктів соціально-культурної сфери. 

ПРН-11. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними 

критеріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи 

соціокультурної політики в Україні.  

ПРН-12. Підтвердити навички технічного й художнього оформлення 

культурно-дозвіллєвих заходів. 

ПРН-13. Продемонструвати знання й розуміння концептуальних засад 

методологічних принципів управління колективом. 

ПРН-14. Виявити вміння застосовувати комунікації  та здійснювати контроль 

діяльності колективу та організації в цілому, аналізувати виробничі ситуації 

та приймати рішення, раціонально використовувати наявні матеріали, трудові, 

фінансові та інформаційні ресурси. 

ПРН-15. Засвідчити знання основ ділового спілкування, його принципів, видів 

і засобів, правил етики ділових відносин; причин виникнення, видів і наслідків 

конфліктів у процесі спілкування та способів і механізмів їх розв’язання. 

ПРН-16. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в 

професійній сфері з урахуванням мети спілкування й індивідуально-

психологічних якостей;  демонструвати високу культуру поведінки; вміння 

вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно 

розв’язувати конфлікти. 

ПРН-17. Підтвердити вміння продуктивно працювати як індивідуально, так і в 

складі команди. 



ПРН-18. Виявити розуміння основ безпечного здійснення професійної 

діяльності, а також здатність самостійного застосування професійних знань та 

умінь у виробничих умовах. 

ПРН-19. Продемонструвати володіння методикою підготовки та організації 

різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових 

та соціальних категорій населення. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


