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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Менеджмент міжнародних івент-практик» 

Рівень вищої освіти Магістр 

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 

http://classroom.google.com/u/0/c/MjI2MzY

2OTYwNTIx 

Мова викладання Українська 

 

 

Мета дисципліни полягає в отриманні знань з теорії і практики міжнарод-

ного досвіду міжнародних івент-практик, розвитку і функціонування сучасних 

культурних практик, осмисленні світового досвіду і розуміння можливостей віт-

чизняних івент-практик в перспективності підвищення споживчого інтересу. 
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Завдання: опанувати теоретико-практичний матеріал з питань функціо-

налу сучасних культурних практик; набути знань проаналізувавши кращі зразки 

світового досвіду, з питань формування event- культури.  

Логічно вибудуваний тематичний план та джерелознавчий матеріал дисци-

пліни дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти, загальні та спеціальні (фа-

хові) компетентності, які забезпечать розуміння якості та прорахунків в органі-

зації заходів. Запропонована тематика практичних завдань та самостійної роботи 

орієнтує здобувача вищої освіти на вивчення основних питань та напрацювання 

професійних вмінь з організаційних та інноваційних (креативних) підходів до 

створення та просування сучасних культурних практик. 

Предмет: міжнародні івент-практики, соціокультурна послуга, споживча 

цінність, креативні індустрії. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Загальні компетентності (ЗК): 

• ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

• ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

• ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

• СК 5. Вивчення і логічно-доведене обґрунтування впливу різних груп 

стейкхолдерів соціокультурної розбудови. 

• СК 6. Планування, обґрунтування та відстоювання теоретичної цінності 

та практичного значення проведеного дослідження та соціокультурного заходу. 

• СК 8. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в орга-

нізації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в уп-

равлінні науковим і творчим колективом. 

• СК 9. Вміння швидко адаптуватися до специфічних умов і напрямів про-

фесійної діяльності з використанням системи документально-інформаційних ко-

мунікацій, здатність до активної соціальної мобільності. 

• СК 10. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну 

допомогу у розробленні соціально-культурних проектів і програм. 

 

Програмні результати навчання: 

• ПРН1. Здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для 

постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку. 

• ПРН 5. Демонструвати здатність до аналітичного мислення у професій-

них питаннях та проблемах. 

• ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію; 

• ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптовувати найкращий досвід со-

ціокультурної розбудови; 

• ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання; 

 

 



Перелік тем: 

 

Змістовий модуль № 1. Зовнішньо-культурна діяльність на етапі інтег-

рації української культури. 

1.1. Зовнішньо-культурна діяльність як складова міжнародних відносин. 

1.2. Основні засади зовнішньої політики держави. 

1.3. Міжнародні відносини через міжнародні організації. 

 

Змістовий модуль № 2. Принципи міжнародного культурного співробі-

тництва в зовнішньокультурній діяльності 

2.1. Основні суб”єкти права міжнародного договору. 

2.2. Механізми дотримання і виконання міжнародних договорів. 

2.3. Зовнішньокультурна діяльність у регіональному контексті. 

 

Змістовий модуль № 3. Культурно-інформаційні центри України за ко-

рдоном як фактор культурного співробітництва 

3.1. Дипломатичні представництва України. 

3.2. Планування і організація культурного обміну. 

3.3. Сутність культурно-інформаційних центрів вивчення їх діяльності. 

 

Змістовий модуль № 4. Міжнародні культурно-мистецькі проекти як за-

сіб поглиблення культурної дипломатії. 

4.1. Дні культури України в зарубіжних країнах. 

4.2. Фестивалі, конкурси, круглі столи, симпозіуми, конференції як форми 

ознайомлення народів світу з культурним надбанням країн. 

4.3. Міжнародні виставки, конкурси. Розробка концепції міжнародного ку-

льтурно-мистецького проекту. 

 

Змістовий модуль № 5. Інноваційні форми соціокультурного проекту-

вання. Технології розробки івент-проектів. 

5.1.Участь міжнародних, громадських організацій, доброчинних фондів, 

експертів та перехід на грантову підтримку міжнародних проектів. 

5.2. Пісенне Євробачення, Чемпіонати світу з футболу та інші міжнародні 

проекти: аналіз реалізації презентаційних заходів. 

5.3. Головна мета діяльності ЮНЕСКО, контролюючі функції ООН. 

 

Публікації науково-педагогічного працівника  
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, 

- виконання завдань самостійної роботи 

- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 

 

Код 

компетент

ності 

(згідно 

ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програ

много 

результ

ату 

навчан

ня 

Назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК 3 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 6 

 

 

 

Здатність генерувати 

нові 

ідеї(креативність) 

 

 

 

 

 

Здатність працювати 

в міжнародному 

контексті. 

  

ПРН 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 7 

 

 

 

Використовувати «модель 

4к» для розв’язання задач 

і прийняття рішень, 

ведення переговорів і 

наукових дискусій у 

сфері менеджменту 

соціокультурної 

діяльності 

  

Розуміти і застосовувати 

сучасні світові 

соціокультурні практики 

 

МН1 – 

словесний 

метод (лекція, 

дискусія, 

співбесіда 

тощо); 

МН2 – 

практичний 

метод 

(лабораторні та 

практичні 

заняття); 

МН5 – 

відеометод 

МО1 –

екзамени 

 

 

 

 

 

 

 

МО7 – 

презентації 

результатів 

виконаних 

завдань та 



ЗК 7. Здатність оцінювати 

та забезпечувати 

якість 

виконуваних робіт. 

ПРН11. 

 

 

 

 

Організовувати 

конструктивний діалог 

між зацікавленими 

стейкхолдерами 

соціокультурних 

трансформацій задля 

досягнення спільно 

визначеної мети (місії) 

сполученні з 

новітніми 

інформаційним

и технологіями 

та комп'ютер-

ними засобами 

навчання 

(дистанційні 

мультимедійні, 

веб- орієнто-

вані тощо) 

досліджень; 

 

МО8 – 

презентації та 

виступи на 

наукових 

заходах; 

 

СК 5 

 

 

 

 

 

 

СК6. 

 

 

 

 

 

 

СК8 

 

 

 

СК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК10. 

Здатність 

організовувати та 

реалізовувати 

науково-дослідні, 

науково-виробничі, 

соціокультурні 

проєкти. 

Здатність швидко 

адаптуватися до 

викликів часу до 

специфічних умов і 

напрямів 

професійної 

діяльності. 

Здатність 

застосовувати 

креативні технології 

на практиці. 

Здатність працювати 

з високим ступенем 

автономії, оцінювати 

потенційні 

результати,обмежен

ня та ризики, брати 

відповідальність за 

планування і 

реалізацію 

соціокультурного 

проєкту. 

Здатність до 

прогностичної та 

проєктної 

діяльності у сфері 

культури, 

моделювання 

інноваційних 

соціально-

культурних процесів 

і явищ, 

виявлення тенденцій 

їх розвитку 

ПРН 10  Здійснювати стратегічне, 

діагностичне, оперативне 

управління 

соціокультурними 

інституціями і проектами 

 

 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота. 

 

МО5 – 

командні 

проєкти; 

 

ПРН -5 

 

 

 

 

 

 
ПР 9. 

 

 

 

 
 ПР-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР- 1 

Використовувати 

міждисциплінарний 

підхід до вирішення 

складних задач і проблем 

соціокультурної 

діяльності 

Презентувати та 

обговорювати результати 

наукових і прикладних 

досліджень, 

соціокультурних 

стратегій і проектів 

державною та іноземною 

мовами 

Збирати необхідні дані з 

різних джерел, обробляти 

і аналізувати їх практичні 

результати із 

застосуванням сучасних 

методів та 

спеціалізованого 

програмного 

забезпечення. 

 Відшуковувати, 

аналізувати та оцінювати 

інформацію, необхідну 

для постановки і 

вирішення як 

професійних завдань так і 

особистісного розвитку. 

 

МН5 – 

відеометод у 

сполученні з 

новітніми 

інформаційним

и технологіями 

та 

комп'ютерними 

засобами 

навчання 

(дистанційні 

мультимедійні, 

веб-орієнтовані 

тощо); 

 

МН3 – наочний 

метод (метод 

ілюстрацій і 

метод 

демонстрацій); 

 

 

 

 

 
МН2 – 

практичний 

метод 

(лабораторні та 

практичні 

заняття); 

 

 

МО2 –усне 

або письмове 

опитування 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МО3 - 

колоквіум 

 

 

 

 

 

 

 
МО5 – 

командні 

проєкти; 

 

 



ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

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

МН2 – практичний метод (лабораторні та 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 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

« Менеджмент міжнародних івент-практик» 

 

 результат оцінювання (екзамен) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий 

(екзамен) 

Сума 

 

Тематичний контроль 

командні 

проекти 

ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 ІНД

З 

(Т4) 
 

Т5 30 25 100 

5 5 5 20 20 20 

 

 

 



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 зарахова
но 



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  

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 задовільн
о 

- 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 

задовіль
но 

 



60-63 Е достатнь
о 

здобувач вищої 
освіти володіє 
навчальним 
матеріалом на 
рівні, вищому за 
початковий, 
значну частину 
його відтворює на 
репродуктивному 
рівні 

   

35-59 FХ незадовіль

но 

з 

можливіст

ю 

повторного 

складання 

семестрово 

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

Низьки

й 

рецептивн

о- 

продуктивн

ий 

незадовіль
но 

не 

зарахова

но 

1-34 F незадовіль

но 

з 

обов'язкови

м 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

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

Низьки

й 

рецептивн

о- 

продуктивн

ий 

незадовіль
но 

не 

зарахова

но 

 

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. 
 


