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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Світові практики соціокультурного брендування» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

Обов’язкова 

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

 5 кредитів / 150 годин 

Вид підсумкового контролю Екзамен 

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcxMTM3

NjIyNDE0 

Мова викладання Українська 

 

 

Цілі навчальної дисципліни 

Мета дисципліни полягає у формуванні сучасного управлінського мислення 

та системи спеціальних знань з  брендингу та брендування, а також освоєння 

технологій, стилів і технік формування брендів у світовій соціокультурній практиці. 

Завдання: вивчити алгоритм розробки бренду, види та принципи 

позиціонування і перепозиціонування брендів; розглянути принципи розробки 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij
mailto:nvorobyova@dakkkim.edu.ua
https://classroom.google.com/u/1/c/MzcxMTM3NjIyNDE0
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фізичних, функціональних і комунікативних атрибутів бренду; проаналізувати 

брендбук та його структуру; розглянути особливості просування соціокультурних 

брендів у сучасних електронних комунікаціях: можливості, переваги, ризики; 

проаналізувати типи об'єктів брендингу, особливості різних підходів до 

брендування, портфель брендів; розглянути особливості брендів у соціокультурній 

сфері, поняття інтегрованих маркетингових комунікацій та інтегрованих бренд-

комунікацій, інструменти інтегрованого брендингу; розглянути специфіку 

брендингу та брендування у соціокультурній практиці; проаналізувати світову 

практику територіального брендингу та провідну роль брендингу у реалізації імідж-

стратегії міст світу. 

Предмет: наукові теорії, концепції, підходи, культурні практики, практичний 

концепт. 

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК3.Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК6.Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК2.Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих 

соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах. 

СК6.Здатність швидко адаптуватися до викликів часу до специфічних умов 

і напрямів професійної діяльності. 

СК8.Здатність застосовувати креативні технології на практиці. 

СК10.Здатність до прогностичної та проєктної діяльності у сфері культури,  

моделювання    інноваційних  соціально-культурних процесів і явищ, виявлення 

тенденцій їх розвитку. 

Програмні результати навчання 

ПР3.Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, 

обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати 

власну думку щодо результатів досліджень та інновацій. 

ПР6.Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з 

питань соціокультурної діяльності. 

ПР7.Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики. 

ПР10.Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне управління 

соціокультурними інституціями і проєктами. 

ПР11.Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими 

стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно 

визначеної мети(місії). 

ПР12.Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх 

практичні результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

 

 

 

 

Перелік тем: 



 

Змістовий модуль № 1.  

«МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДИНГУ ТА БРЕНДУВАННЯ В 

СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ» 

1.1. Алгоритм розробки бренду (2 год.) 

1.2. Види та принципи позиціонування і перепозиціонування брендів (2 год.) 

1.3. Брендбук та його структура (2 год.) 

Змістовий модуль № 2. 

«ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ» 

2.1. Просування бренду в рекламних комунікаціях. Бренд-менеджмент (2 

год.) 

2.2. Особливості просування соціокультурних брендів у сучасних 

електронних комунікаціях: можливості, переваги, ризики, світовий досвід (2 

год.)  

2.3. Особливості різних підходів до брендування. Портфель брендів (2 год.) 

2.4. Практичні аспекти брендингу. Бренд-лідерство. Особливості брендів у 

соціокультурній практиці (2 год.) 

2.5. Інтегровані маркетингові комунікації та інтегровані бренд-комунікації 

Інструменти інтегрованого брендингу (2 год.) 

2.6. Створення брендингу в культурній та туристській індустрії (2 год.) 

Змістовий модуль № 3. 

«БРЕНДИНГ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ: СВІТОВА ПРАКТИКА» 

3.1. Територіальний брендинг. Туристський брендинг. Брендинг тур 

продукту (4 год.) 

3.2. Фестивальний брендинг, брендинг івент-заходів (4 год.) 

3.3. Креативний особистий брендинг (2 год.) 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни: 

1. Воробйова Н. П. Бренд-менеджмент як складова стратегічного управління 

підприємства // Матеріали II Міжнародної наукової конференції молодих вчених,  

аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» 6-7 

грудня 2018 року. К., НАКККіМ. С. 124-126 

https://drive.google.com/file/d/1MzNADLSadZXDiaDV-MrKvsEBR5CodRgg/view 

2. Воробйова Н.П. Бенчмаркінг як сучасна маркетингова технологія 

підвищення конкурентоспроможності організації // Економіка і менеджмент 

культури. Науковий журнал. Київ, НАКККіМ. №1-2. 2018. С. 44-52 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Ekon_i_Management/EMI_1-2_2018.pdf 

3.Воробйова Н. П. Соціокультурне брендування на шляху євроінтеграції 

України // Матеріали міжнародного симпозіуму «Культурні та мистецькі студії 

ХХІ століття: науково-практичне партнерство» Київ: НАКККіМ, 2019. С. 17-19. 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/2019-kult-myst-studii-tezy-

sympoziumu.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1MzNADLSadZXDiaDV-MrKvsEBR5CodRgg/view
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Ekon_i_Management/EMI_1-2_2018.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/2019-kult-myst-studii-tezy-sympoziumu.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/2019-kult-myst-studii-tezy-sympoziumu.pdf


4. Воробйова Н. П. Світові практики соціокультурного брендування // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 

аспірантів та магістрів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» (5-

6 грудня 2019 р., м. Київ). С. 114-115 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/Tezy_konf_k_m_2019.pdf 

Основна: 

5.  Аверкина, М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: 

теорія, методологія, практика: монографія. Луц. нац.техн. ун-т.  Луцьк, 2015.  492 

c.  

6. Біловодська О. А. Стратегічний підхід до формування бренда міста // 

Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012.  № 2.  С. 22–31. 

7. Зозульов, О. В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення 

успішних брендів : підручник  К. : Знання-Прес, 2004. 199 с. 

8. Кендюхов О. В. Стратегія ефективного брендингу : монографія Донецьк : 

ДонУЕП, 2009. 262 с. 

9. Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України : 

монографія. Київ : НАКККіМ, 2014. 296 с. 

10. Копієвська О. Р. Культурна функція держави в контексті національного 

державотворення : монографія. Київ : Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, 2010. 272 с. 

11. Колективна хрестоматія «Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та 

сучасні практики» / уклад.: О.Р. Копієвська, Н.О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 

2019. 328 с. 

12. Полішко Г. Г. Бренд країни та його вплив на ефект країни походження // 

Інноваційна інфраструктура України: стан та аналіз умов розвитку : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 листопада 2015 р.). Одеса : ЦЕДР, 2015. С. 23–

25. 

Додаткова: 

13. Блінова Є. Державний брендінг країн Центрально-Східної Європи (на 

прикладі Польщі). Політичний менеджмент. 2012. № 1/2. С. 227–234. 

14. Головач Н. М. Transformation of cultural socialization of modern youth // 

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. 

журнал. Київ : Міленіум, 2017. № 3. С. 43–47. 

15. Нагорняк Т. Бренди країн світу. Імідж українських регіонів у контексті 

розбудови бренда “Україна”. URL: http://www./ social-science.com.ua. 

16.  Клисинськи Я., Прокопенко М. Медийные события и их влияние на 

польский национальный бренд. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, № 4. 

URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

17. Кобякина О. Национальный брендинг Франции. С. 19–27. URL: 

http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/Национальный%20брендинг%20Франц

ии%20_Медиакомпас.pdf. 

18. Мороз О., Пащенко О. Теорія сучасного брендингу: монографія. Вінниця, 

2003. 104 с.  

19. Сегела Ж., Лебедева Т. Геобрендинг: практическая коммуникация в 

продвижении территорий. ParisL'Harmattan Париж, 2014. 248 с. 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/Tezy_konf_k_m_2019.pdf


20. Підвищуємо довіру до бренду // KOLORO URL: 

https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/povyshaemdoverie-k-brendu.-recept-

ot-koloro.html 

21. Ресурсы массовых коммуникаций в формировании страновых имиджей / 

под ред. И. В. Сидорской. Минск : БГУ, 2016. 191 с. 

22. Трофимов Я. Брендинг и идентификация настоящего и будущего. Одесса 

: Пласке, 2009. 95 с. 

23.  Цільова аудиторія в iнстаграм // KOLORO URL: 

https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/celevaja-auditorijav-instagram-syrje-

dlja-fashion-riteilerov.html 

24. Шевченко О. В. PR-технології в міжнародних відносинах (європейський 

досвід та перспективи України) : монографія. Київ : Центр вільної преси, 2003. 

187 с. 

Посилання на сайти 

http://uccs.org.ua 

http://www.unesco.org 

https://nstdu.com.ua/kulturni-vidannya/ 

https://ucf.in.ua/ 

https://creativeeurope.in.ua/ 

https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/arts/culture-and-creativity 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, проектор, екран, Інтернет для проведення лекційних та  

практичних занять. 

Мобільний пристрій (телефон, планшет) з інтернет доступом для: 

-комунікації та опитувань; 

-виконання домашніх завдань; 

-виконання завдань самостійної роботи; 

-проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль). 

 

Код 

компетентності 

(згідно ОПП) 

Назва 

компетентност

і 

Код 

програмн

ого 

результат

у 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчанн

я 

Методи 

оцінюванн

я 

результатів 

навчання 

ЗК3 

 

Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність) 

ПР3 

 

Вміти збирати та 

інтегрувати 

докази власної 

дослідницької 

позиції, 

обґрунтовувати 

результати 

соціокультурних 

практик, 

презентувати і 

відстоювати 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

 

 

 

 

 

МО1 

МО2 

МО3 

МО4 

МО5 

МО6 

http://uccs.org.ua/
http://www.unesco.org/
https://nstdu.com.ua/kulturni-vidannya/
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https://creativeeurope.in.ua/
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/arts/culture-and-creativity


власну думку 

щодо результатів 

досліджень та 

інновацій 

МО7 

 

ПР6 Аналізувати та 

оцінювати 

ризики, приймати 

ефективні 

рішення з питань 

соціокультурної 

діяльності 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

ЗК6 Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті 

ПР11 

 

Організовувати 

конструктивний 

діалог між 

зацікавленими 

стейкхолдерами 

соціокультурних 

трансформацій 

задля досягнення 

спільно 

визначеної 

мети(місії) 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

 

 

 

 

 

МО1 

МО2 

МО3 

МО4 

МО5 

МО6 

МО7 ПР12 Збирати 

необхідні дані з 

різних джерел, 

обробляти і 

аналізувати їх 

практичні 

результати із 

застосуванням 

сучасних методів 

та 

спеціалізованого 

програмного 

забезпечення 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

СК2  
 

Здатність до 

практичної 

адаптації науково-

обґрунтованих 

соціокультурних 

практик в їх 

глобальному, 

глокальному і 

локальному 

вимірах. 

ПР7 

 

Розуміти і 

застосовувати 

сучасні світові 

соціокультурні 

практики 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

 

 

 

 

МО1 

МО2 

МО3 

МО4 

МО5 

МО6 

МО7 
ПР10  Здійснювати 

стратегічне, 

діагностичне, 

оперативне 

управління 

соціокультурним

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 



и інституціями і 

проєктами 

МН7 

СК6  Здатність швидко 

адаптуватися до 

викликів часу до 

специфічних умов 

і напрямів 

професійної 

діяльності. 

 

ПР3  
 

Вміти збирати та 

інтегрувати 

докази власної 

дослідницької 

позиції, 

обґрунтовувати 

результати 

соціокультурних 

практик, 

презентувати і 

відстоювати 

власну думку 

щодо результатів 

досліджень та 

інновацій 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

 

 

 

 

МО1 

МО2 

МО3 

МО4 

МО5 

МО6 

МО7 

ПР7 Розуміти і 

застосовувати 

сучасні світові 

соціокультурні 

практики 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

СК8 

 

Здатність 

застосовувати 

креативні 

технології на 

практиці 

ПР10 
 

Здійснювати 

стратегічне, 

діагностичне, 

оперативне 

управління 

соціокультурним

и інституціями і 

проєктами 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

 

 

 

 

МО1 

МО2 

МО3 

МО4 

МО5 

МО6 

МО7 
ПР11 Організовувати 

конструктивний 

діалог між 

зацікавленими 

стейкхолдерами 

соціокультурних 

трансформацій 

задля досягнення 

спільно 

визначеної 

мети(місії) 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

СК10 

 

Здатність до 

прогностичної та 

проєктної 

діяльності у сфері 

культури,  

моделювання    

інноваційних  

соціально-

культурних 

ПР3 
 

Вміти збирати та 

інтегрувати 

докази власної 

дослідницької 

позиції, 

обґрунтовувати 

результати 

соціокультурних 

практик, 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

 

 

 

МО1 

МО2 

МО3 

МО4 

МО5 

МО6 



процесів і явищ, 

виявлення 

тенденцій їх 

розвитку 

презентувати і 

відстоювати 

власну думку 

щодо результатів 

досліджень та 

інновацій 

МО7 

ПР10 Здійснювати 

стратегічне, 

діагностичне, 

оперативне 

управління 

соціокультурним

и інституціями і 

проєктами 

МН1 

МН2 

МН3 

МН4 

МН5 

МН6 

МН7 

 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 – практичний метод (практичні заняття);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб- 

орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –усне або письмове опитування  

МО2 –тестування; 

МО3 – командні проєкти;  

МО4 – реферати, есе; 

МО5 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО6 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО7 – захист практичних робіт; 

МО8 – екзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«СВІТОВІ ПРАКТИКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО БРЕНДУВАННЯ» 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсум

ковий 

тест 

(екзаме

н) 

Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий модуль 

№ 2 

 

Змістовний модуль 

№3 

ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

 

12 40 100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Модульний 

контроль - 4 

 

Модульний контроль - 4 Модульний 

контроль - 4 

 

 

 

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може 

бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які 

отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 



90-100 А відмінно - здобувач вищої 
освіти виявляє 
особливі творчі 
здібності, 
- вміє самостійно 
здобувати знання, 
без допомоги 
викладача 
знаходить і 
опрацьовує 
необхідну 
інформацію, 
- вміє 
використовувати 
набуті знання і 
вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних 
ситуаціях, 
 - переконливо 
аргументує 
відповіді, 
- самостійно 
розкриває власні 
здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно зараховано 

82-89 В дуже добре - здобувач вищої 
освіти вільно воло-
діє теоретичним 
матеріалом, 
застосовує його на 
практиці,  
- вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних 
ситуаціях,  
- самостійно 
виправляє допущені 
помилки, 
кількість яких 

незначна 

Достатній 
конструктивно-

варіативний 

добре  

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 



74-81 С добре здобувач вищої 
освіти вміє 
зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача, загалом; 
- самостійно 
застосовувати її на 
практиці; 
-контролювати 
власну діяльність; 
-виправляти 
помилки, з поміж 
яких є суттєві, 
- добирати 
аргументи для 
підтвердження 
думок 

   

64-73 D задовільно - здобувач вищої 
освіти відтворює 
значну частину 
теоретичного 
матеріалу; 
- виявляє знання і 
розуміння основних 
положень, 
- за допомогою 
викладача може 
аналізувати 
навчальний 
матеріал; 
- виправляти 
помилки, з-поміж 
яких є значна 
кількість суттєвих 

Середній 

репродук-

тивний 

задовільно  

60-63 Е достатньо здобувач вищої 
освіти володіє 
навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за 
початковий, значну 
частину його 
відтворює на 
репродуктивному 
рівні 

   

 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 



35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні окремих 
фрагментів, що 
становлять 
незначну частину 
навчального 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і 
відтворення 
окремих фактів, 
елементів, об'єктів 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 

контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) 

за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік виставляється за 

результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни. 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 

Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв, Положення про проведення практики студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил 

поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 

рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; 

(не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 



телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо. 

 

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу 

повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в 

будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і 

повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 


