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Програмні
компетентності

Євроінтеграційні процеси в галузі дозвілля
Перший (бакалаврський)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітньо-професійна програма
Менеджмент креативних індустрій
Вибіркова
Українська
4 кредити
Лекції – _20_год.
Семінарські заняття – 18 год.
Практичні заняття – 18 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – __56__ год.
Залік
2 курс 3 семестр
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК20. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові,
політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування
ринку культури.
СК21. Здатність визначати стратегічні пріоритети та
аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних
та глобальних стратегій соціокультурного розвитку та
креативних індустрій.
СК30. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми
забезпечення соціокультурного партнерства в сфері креативних

Програмні
результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

індустрій.
СК32.
Здатність
організовувати
роботу
з
різними
стейкхолдерами соціокультурної діяльності.
ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.
ПРН5. Оцінювати специфіку застосування принципів
управління в соціокультурному менеджменті.
ПРН8.
Визначати
соціокультурний
потенціал
різних
стейкхолдерів культурного життя.
ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптовувати найкращий
досвід соціокультурної розбудови.
ПРН15. Вміти встановлювати діалог з різними професійними
суб’єктами та групами.
ПРН17. Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати
інтереси проєкта/сектора (галузі).
Метою вивчення дисципліни «Євроінтеграційні процеси в
галузі дозвілля» є аналіз сучасних тенденцій в галузі дозвілля
на європейському просторі, оцінка дозвіллєвих ресурсів та
ефективності їх використання, вивчення систем організації
дозвіллєвої діяльності, формування системи теоретичних знань
із методології успішної інтеграції української сфери дозвілля до
європейських
культурних
інститутів,
застосування
інструментарію зближення з європейськими країнами шляхом
поступового розширення співробітництва.
Завданнями дисципліни є розкриття сутності, напрямів та
стратегії створення єдиного європейського культурного та
освітнього
простору;
визначення
теоретичних
основ
європейської дозвіллєвої діяльності; дослідження зарубіжного
та вітчизняного досвіду створення та функціонування
дозвіллєвих установ в світлі євроінтеграційних процесів; аналіз
функціональної, галузевої та територіальної структури
дозвіллєвих установ європейського культурного простору;
вивчення принципів оптимізації функціонування дозвіллєвих
установ через призму євроінтеграційних процесів
Змістовий модуль № 1.
«ФОРМИ ТА НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА З
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В ГАЛУЗІ ДОЗВІЛЛЯ»
1.1. Аналіз євроінтеграційного розвитку України. Засади
діяльності головних установ Європейського Союзу в галузі
дозвілля (4 год.)
1.2. Проблеми та перспективи співробітництва в гуманітарнокультурній сфері в рамках євроінтеграційних процесів (4 год.)
Змістовий модуль № 2.
«ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В
ГАЛУЗІ ДОЗВІЛЛЯ»
2.1. Державні програми регіонального розвитку країн
Євросоюзу в гуманітарно-культурній сфері та галузі дозвілля (2
год.)
2.2. Регіональний розвиток транскордонного співробітництва

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу

України в галузі дозвілля (2 год.)
Змістовий модуль № 3.
«СТРАТЕГІЇ
СТАЛОГО
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
В
УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
3.1. Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування
в соціокультурній сфері (2 год.)
3.2. Концептуальні засади стратегії сталого соціокультурного
розвитку України в умовах євроінтеграції (2 год.)
Змістовий модуль № 4.
«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГАЛУЗІ ДОЗВІЛЛЯ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
4.1. Новітня етнополітика з утвердження модерної національної
ідеї (2 год.)
4.2. Модернізації української освітньої діяльності фахівців
галузі дозвілля в контексті європейських вимог (2 год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських, практичних занять
– 54 бали
(від 0 до 3 балів за кожне семінарське або практичне заняття).
2. Самостійна робота – 22 бали.
3. Модульний контроль – 8 балів (2 бали за кожний модуль).
3. Залік – 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
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