
рЕцЕнзIя
на освiтньо-професiйну програму "Менеджмент iндустрii дозвiлля

(готельний, ryристичний, рекреацiйний)" пiдготовки першого
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти, за спецiальнiстю 028 "Менеджмент

соцiокульryрноi дiяльностi" галузi знань 02 Кульryра i мистецтво
розроблену робочою групою

кафедри арт-менеджменту та iвент-технологiй
НацiональноI академii керiвних кадрiв культури i мистецтв

Соцiокультурна розбудова Украiни позначилася рядом якiсних
трансформацiй, серед яких с функцiонування базовоi мережi закладiв культури.
Вищезазначена трансформацiя передбачае й пiдготовку конкурентоздатного

фахiвця з набором спецiальних компетентностей, якi б вiдповiдаJIи гчrлузевому

ринку працi та вимогам сучасного розвитку.
Розроблена i представлена для рецензii освiтньо-професiйна програма

"Менеджмент iндустрii дозвiлля (готельний, туристичний, рекреацiйний)" за
ступенем вищоi освiти 028 "Менеджмент соцiокультурноi дiяльностi"
(за I ocBiTHiM piBHeM <бакалавр>>) е доволi сучасною i перспективною щодо
забезпечення вiдповiдного ринку працi фахiвцями.

Серед найважливiших заг€Lпьних i фахових компетентностей
практичноI дiяльностi можемо назвати: здатнiсть генерувати
(креативнiсть), здатнiсть розробляти та управляти проектами,
опановувати сучасними теорiями та моделями управлiння.

Представлена для рецензii освiтньо-професiйна програма
найважливiшi програмнi результати навчання, систему знань, yMiHb

загальних та спецiальних компетентностей, необхiдних для успiшноi

ними Bpaxoвaнi сучаснi тенденцiТ розвитку галузi, а саме - iT

контекст i перспективнiсть. Так, досить слушно до
компетентностей було введено: здатнiсть застосовувати у

бакалавра з менеджменту соцiокультурноi дiяльностi. Що честi розробникiв,
креативний

спецiальних
професiйнiй

дiяльностi cBiToBi Teopii i концепцii з креативного мислення, планування,

управлiння; здатнiсть диференцiювати (iнтегрувати) перспективнiсть
креативних бiзнес iдеЙ для соцiокультурноi сфери; здатнiсть генерувати
креативнi iдеi для органiзацii та проведення дiлових та розваж€шьних iBeHTiB, з

вiдповiдними програмними результатами навчання: знати i застосовувати на
практицi cBiToBi концепцii i Teopii з розвитку креативного мислення,
креативного управлiння та планування; виявляти найкращi вiтчизнянi та cBiToBi
практики з розвитку креативного сектора у сферi культури, адаптовувати ix до
власноi професiйноi практики; володiти лiдерським iHcTpyMeHTapieM для

у процесi
HoBi iдеi
здатнiстъ

окреслюе
i навичок,

дiяльностi

розбудови та впровадження креативних практик в сферу культури; визначати



стратегiчнi напрямки та прiоритети розвитку культурних креативних iндустрiй.

Такiй пiдхiд розробникiв е сучасним i визначае унiкальнiсть представленоi

опп.
,Щосить логiчним е перелiк обов'язкових i вибiркових ocBiTHix компонент,

якi включенi до рецензованоi програми, повнiстю вiдповiдас найважливiшим

завданням професiйноi, галузевоi дiяльностi. Структура та розподiл часу на

вивчення окремих ocBiTHix компонентiв дозволяс випускникам-бакалаврам

набути зазначених у освiтньо-професiйнi програмi компетентностей.
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