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Що буде виваIilтIIсrI
(пllе.lпtс-l, ltавчаIltl я)

!исциплiна вивчае cyracHi технологii навчання i виховання, розробленiв галузi педагогiки i психологiт, пов'язанi з рiзними Видами сценiчноi
дiяльностi; теоретичнi питання щодо змiсту i розвитку педагогiчних
теорiй; ocHoBHi категорii педагогiкИ i психологiТ; ocHoBHi методи
педагогiчних i психологiчних дослiджень; закономiрностi, принципи та
методи навчання i виховання у закладах освiти; HayKoBi й органiзаuiйнi
засади системи освiти Украiни; спечифiку наRчаJIьних закладiв рiзногошпу; нормативно-правову базу у сферi освiти; засоби формування
системного i критичного мислення; аналiтичнi пiдходи до розумiння й
розв'язання актуаJIьних проблем педагогiки i психологii;'псй*опо.iю]
цiлових комунiкацiй; психологiчнi технiки аргументачiт ,u]
контраргументацiТ; ocHoBHi термiни та поняl.тя про природу психiки|
гIюдини; психофiзiологiчнi особливостi вiдчуття, сприйманн", y"unr|
пюдини: ocHoBHi TeopiT темпераменту i характеру людини: ,rр"роду|
пюдськоТ "пам'ятi", "мислення", "iнтелекту'' i ''мови''. l

tltlпry tlc tцilс:lво /
llol,piбrlo BIIt}tI:IT,I,I

(пtеr,а, з:ttl;цillt llя)

мета - набу,гтя здобувачами вищот освiти знань з навчального
:урсу кПедагогiка та психологiя>; забезпечення ik теорети.lною i
Iрактичною пiдготовкою до виконання фУнкцiональниr обов'язкiв
эахiвця, виховатеJIя, викладача в закладах-освiти Укратни; створення,мов, максимально наблиrкених до практичноi професiйнот дiяльностi;
абезпеченНя творчогО розвиткУ особистостi студЪнiа.
завдаllня: сформувати розумiння теоретико-методологiчних основ

:урсу <педагогiка та психологiя>; cylacHoi парадигми виховання й
,свiти в Украiъi; теоретико-методологiчних та метоличних основ
:ацiоttальнОi системИ освiти; нормативНо-правовоТ бази у сферi освiти;
сновниХ TepMiHiB та понятЬ про природу психiки лIодини,
сихофiзiологiчtlих особливостей (вiдчуття, сприймання, уяви
юлиrIи); основI{иХ теорiй темперамеrrту i характеру людини; природи
юдськот папл'ятi, мислення, iнтелекту i мови, вербальних"

l



ховання; основних пiдходiв ло формування особистостi майбутньог
хiвця та його готовностi до професiйного самовдосконаJIення

аморозвитку, Продуктивноi педагогiчноi дiяльностi; сформуват
отребу дотримуватись акаdемiчноt dоброчесносmi (за ст. 42 Закон
краТни кПро ocBiTy> Для здоýузачiв освiти, що п"р"дъачае самостiй
конання навчальних завдань, а також завдань поточного т
местрового контролю) (вiдповiдно до

ПрсрсltвiзllтIt
(llotlepeдlli
Itoýl пeTeII1,1l oc,l.i,
tlсобхiлlli дляt
lt IIBrI et I tI rI ;дltсцrll l",l illlt)

Для здобувачiв вищоi освiти , "р;Фi"r";йй, необхiднi:
знаItня з педагогiки та психологiТ, що застосовуються в педагогiчнiй,
професiйнiй та управлiнськiй дiяльностi; ."un n" про cy{ac'i ocBiTHi
технологiТ; про ocHoBHi етапи iстори.шого розвитку нацiональноТ та
cBiToBoi педагогiцrоТ думки; npo npu*rr"ri 

"'.rооr, ро.робленi вгалузi педагогiки та психол огiт; вмiння аналiзувати й оцiнювати
сценiчно-педагогiчнi j"rщu, використовуючи отриманi теоретичнi
знання з icTopiT зарубiжного i украiнського aц.ri""о.о мистецтва,
icTopiT театральнОго мистеЦтва, TeopiT драми, аналiзу лраматичних
TBopiB; формувати системи теоретичних знань i практичних yMiHb,
необхiдних для виконання функцiональних обовоязкiв u"ппuдu"u
закладу освiти; володiти сучасною методикою викладання у закладi
дошкiльноТ, середньоТ та позашкiльноТ освiти; читати лекцiТ та
проводитИ ceMiHapcbKi Й практичнi заняття у закладах освiти;волоdiння педагогiчною майстернiстю urппчдuru; навичками
практичноi роботи у сферi сценiчного виконавства, tsиховання та
навчання.
Щля здобувачiв вищоi освiти з непрофiльною освimою необхiднi
знання з педагогiки та психологiI, що застосов},ються в педагогiчнi
та професiйнiй дiяльностi; знання з фiлософii, iciopii мистецтва; знанв

х,a::,11""iдмiнностей рiзних. вилiв акгор."пЬi,а р.Й..р."поi твор
(cueHi,пloi', кiнематографi.*rоi, педагогiй о'\; вллЙня .uirо"о"у"ати нпрактицi оптимальнi й ефективнi методи, засоби та форми навчання ]

:т::r""; волоOiння елементарними навичками псиiiчноi регуляцiiповедiнки на сценi та у колективi.

IIореквiзllтll
(копtпс,гсttтltостi,
oT,pl,tпlalIi lIiс'llя
в IIBrIcIl IIrI дlr сцlл п"rl i l lrr)

у проuесi навчання, що перелбачас застосування системи

крежисура> першого (бакалаврського) рiвня вищот освiти
:пецiальrlостi 026 <<Сценiчне мистец.гво)):
К ЗдатнiсТь розв'язуВати складНi задачi й проблеми у певнiй галузi
tрофесiйноТ дiяльностi або у пРоцесi навчання, що передбачас

нтегрованих художньо-естетичних знань з теорii, icTopii режисури.tкторськоi майстерностi, психологii i пе!агогiки, музичного
конавства та звукоре}кисури, що характеризуеться комплекснiстю та
визначенiстю умов згiдно до компетентностей ocBiTHix програм:

роведення практичних, теоретичних та самостiйних занять i
конуватИ режисерсЬкi постановки самостiйно, або у складi

исерсько-постановочноi групи.
к 1. Здатнiсть до абстрактltого мислентtя. аналiзч та
интезу.
К 2. Здатнiсть генерувати iдеТ (креативнiсть).
К 3. Вмiння виявити, ставити та розв'язувати



роблеми.
ЗК 4. Здатнiсть мотивувати людей та рухатись до спiльноI мети.
ЗК 7. Здатнiсть розробляти та керувати проектами.
ФК 1. Здатнiсть застосовувати методологiю наукових дослiджень н

тичному i практичному рiвнях з урахуванням аспектi
истецтвознавчоТ сфери.
ФК 2. Здатнiсть планувати та здiйснювати власне науко

iдrкення, присвячене суттсвiй проблемi сучасноТ науки у галузi
гlки та психологllд]педагогiки та психологiТ, сценiчного мистецтва та культури. Здатнi

*j]

редставляти результати дослiджень сучасного сценiчного мистецтва
глядi звiтiв i публiкаuiй дерrкавною або однiсю,з iноземних мов.

ФК 3. Розумiння cyTHocTi методологiТ наукового пiзнання, змi
истецькоi освiти та управлiння освiтньою дiяльнiстю; здiйсненн

]аналiзу сучасних проблем культури i мистецтва, розумiнн
iлософськоТ та соцiа,чьноТ природи мистецтва.

ФК 5. ,Щосягнення необхiдних знань у розумiннi ролi мистецтва,

у числi сценiчного, в суспiльствi з метою адекватноТ роботи
айбутнiми професiями у закладах культури i мистецтва.
Фк 6, Здатнiсть володiти сучасними принципами та методам

новочноТ сценiчноТ дiяльностi для постановки видовищни
ценiчних TBopiB,
ФК 8. Використання професiйно-профiльованих знань та навичок пр
xoBaHHi та навчаннi режисерiв у прочесi формування естетични

ý]поглялiв, тенденцiй та художнiх cMaKiB; у сценiчнiй, педагогiчнiй
ауково-дослiдницькiй роботi.
ФК 9. Здiйснення аналiзу сучасних проблем культури i мистецтва

зумiння фiлософськоТ та соцiальноi природи мистецтва. Розумiнн
yTHocTi методологii наукового пiзнання, змiсту мистецькоi освiти т

1iii[управлiння освiтньою дiяльнiстю.
ФК 12. Здатнiсть до прогнозування розвитку iнформаuiйни

хнологiй у сченiчному мистецтвi; вiльне володiння технологiям
щодо створення мистецьких TBopiB.
ФК 13. Здатнiсть до здiйснення професiйноi дiяльностi, керiвницт

ч}Iм колективом як головний режисер, режисер-постановник
керiвник творчоI майстернi тощо.
ФК 14. Здатнiсть до творчоТ реалiзаuiТ набутих знань та yMiHb

рофесiйнiй дiяльностi як режисера на високому iнтелектуа.llьному
"|мистецькому piBHi.

ФК 15. Здатнiсть до використання професiйно-профiльованих знан

ри здiйсненi керiвництва творчими проектами та програмами у сфе

ультурного та мистецького простору Украiни.
ФК 16. Набуття та володiння знаннями для викладання професiйн

рiснтованих (з icTopii, теорii та практики режисури, aKTopcbKoi
cTepHocTi) дисциплiн у серелнiх та середньо-спецiальн

авчаJIьних закладах, TexнlкyМax, училищах та коледжах мистецько
рофiлю.

кторська пtal"lcTepllicTl)) llерIuого (бакалаврського) рiвllя виllц
свiти спецiальностi 02б <Сценiчllе мистецтво)):
К 1. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та
интезу.
К 2. Здатнiс,гь генерувати iдеТ (креативнiсть).
к 5. Здатнiсть спiлкуватись з п вниками iнших професiйни



руп рiзного рiвня (з експертами з iнших галузей a"*Ц
к 7. Здатнiсть розробляти та керувати проектами.
К 8. Здатнiсть дiяти соцiа.гlьно вiдповiдно та свiдомо.К 9. Здатнiсть для забезпечення повноцiнноi соцiальноi
рофесiйноi дiяльностi.

LIorry NIoHiIIil
Il:lBllII,I-IIcrI
(резуltь,l,:t,t,lt
ll:tB.t:rllllя)

KplrтepiT
tllцiItloBttllIlrl
(екзапtеltаlliiillа
по.пir,лlк:r)

н 2. Оволодiти культурою сценiчного мислення, знаннями д,€uIьнення, аналiзу i синтезу в професiйнiй дiяльностi.
3. Виявити знання cyTHocTi ПРоцесiв навчаннi й ъиховання у вищi

LIколl, lX психолого-педагогiчних основ; методiв формування навичо
амостiйнот роботи й розвитку творчих здiбностей i логiчног

рактицi, безперервно пiдвищуючи у цьому власну ква_пiфiкачiю
lформувати особистiсну здатнiсть до творчого розвитку, самостiйногс

ислення особистостi.
рн 5. Умiти здiйснювати професiональну дiяльнiсть на високом
нтелектуальному piBHi з урахуванням свiтових досягнень в галузi
lценiчного та театраLльного мистецтва.

|н б. Умiти провадити самостiйну творчо-дослiдницьку роботу.рн 9. Активно виявляти готовнiсть ло прийняття рiшень у складних
редбачуваних умовах, Що потребуе застосування нових пiдходiв

рогнозування.,н 10. Виявляти вiдповiдальнiсть за розвиток мистецьких знань
рофесiйних практик, оцiнку стратегiчного розвитку режисуриистецтва, творчого та навчального колективу,н |2' Розробляти iнновацiйнi технологii, застосовувати ix н

автономного навчання упродовж життя.,.н l3. Застосовувати демократичнi технологiт прийняття колективни
lшень, враховуючи власнi iнтереси i потреби iнших, використовуват
фективнi стратегiт заJIежно вiд творчих завдань сценiчноr-о мистецтва.н 14. Умiти давати моlкливiсть свотм колегам вiльно висловлювати
Bol думки, режисерськi методи та пiдходи при проведеннi культурно
Iистецьких заходiв та концертiв.
рн 15. Навчатися та вмiти в процесi проведення практични

)становок масоворозважальних програм нести вiдповiдальнiсть зоi рiшення, дii, KiHTteBi результати як особисто режисераостановника програм i свято так i керiвника режисерськоостановочноТ групи.
АкторсьКа майстернiсть>> першого (бакалаврського) рiвня вищ
свiти спецiальностi 02б <<Сценiчпе мистецтво)):н 3. Оволодiти культурою сценiчного мислення, знаннями

узагальнення, аналiзу i синтезу в професiйнiй дiяльностi.
рн 41 Виявити знаFIня cyTHocTi проuесiв навчання й виховання у вищi
tlколi, ix психолого-педагогiчних основ; методiв формування навичо
амостiйнот роботи й розвитку творчих здiбностеи i логiчног
ислення особистостi.

Форми контролю:
l. одiнювання роботи пiд час семiнарських занять - 30 балiв / l8

ба;liв.
2. Самостiйна робота - 30 балiв / 18 балiв.
З. Екзамен - 40 балiв l 24 бали.



Шкала оцiнювання:
За нацiональною диференцiйованою шкалою - квiдмiнно>>, кдобре>>,

кзадовiльно), (незадовiльно>.
Заulкалою ECTS: д 90-]00, В 82-89, С 74-8l, D 64-73, Е 60-63, FX
35-59, F 1-34.

f[к пlo:K1,1a

liopllc Iylia l,tlcrt
llir бyTltltIlt з II аIIIIя]utI
i BпlilllIllrlIt
(KoMгleTe1,1THocTi)

Здiйснювати комплекснi дослiдження на ocHoBi системного наукового
свiтогляду iз застосуванням сучасних iнформаuiйних та
комунiкачiйних технологiй; застосовувати сучасне системне i

критичне мислення, вмiти виявляти, ставити та вирiшувати проблеми,
генерувати HoBi iдеТ, аналiтично пiдходити ло розумiчня й розв'язання
актуальних проблем педагогiки i психологiТ; генерувати HoBi iдеТ та
iнновацiйнi рiшення проблем на ocHoBi розвитку креативного
мислення та емоцiйного iнтелекту, якi можуть сприяти в академiчному
i професiйному контекстах соцiокультурному прогресу суспiльства;
застосовувати знання з педагогiки та психологiТ у lrедагогiчнiй,
професiйнiй хуложньо-творчiй та управлiнськiй дiяльностi в галузi
культури та мистецтв; демонструвати базовi навички дiлових
комунiкаuiй; здатнiсть спiлкуватися на професiйному piBHi з

суб'ектами творчого процесу; здатнiсть застосовувати психологiчнi
технiки аргументацii та контраргументацii, проявляти самостiйнiсть
суджень та самокритичнiсть у прочесi лискусiТ; застосовувати злобутi
теоретичнi знання з психологiТ та педагогiки в практицi навчання й

виховання, в опануваннi методологiчними принципами й методикою
розв'язання психолого-педагогiчних завдань, в компетентному
передаваннi фахових знань здобувачам освiти; дотримуватися етичних
i психологiчних норм при проведеннi наукового дослiджень.
презентачii Тх результатiв та у науково-педагогiчнiй дiяльностi:
виявляти готовнiсть до особистого розвитку, бажання займатися
самовдосконаленням впродовхt }киття,

навчальltа логiстlIltа

Структура навчального курсу складаеться з трьох роздiлiв. Кожен
змiстовий роздiл включас в себе лекцiТ, семiнари, самостiйну роботу
злобувачiв, якi завершуються контролем рiвня засвоення якостi
програмного матерiалу вiдповiдноi частини курсу

3мiсmовuй розliл 1, Роздiл 1 <<Становлення психологii
системний пцхц до вивчення психофiзiологii людини})
l .l. Вступ до курсу <Педагогiка та психологiя>. OcHoBHi термiни
поняття.
|.2, Стрlктура i методи психологii,
1.3. Психофiзiологiчнi особливостi вiлчуггя, сприймання, уяви людини.
|.4, Пам'ять. Мислення. Iнтелект. Мова

Змiспловuй розdiл 2. <Типологi.lнi особливостi т:

комунiкативllа компетентнiсть особистостi>
2.1. Темперамент, здiбностi та соцiальний характер особистостi.
2.2. Мiжособистiсне спiлкування та комунiкативна компетентнiсть
особистостi.
2.3. Соцiа,тьна група: cyTHicTb, функчii, генезис.
2.4. Психi.шlе здоров'я та успiшнi спроби подолан}ш стресу.

Змiсmовuй розOiл 3. <<Iсторико-теоретичнi основи педагогiки>>
3.1. Прелмет, завдання i методи педагогiки,
З,2. Iнтеграцiя педагогiчних i психологiчних знань у лiяльностi
вчителя. Педологiя як наука про розвиток i формування



l i"дивiдуальностi дитини.
| 3.3. Генезис прогресивних iдей навчання i виховання в icTopii
I

| вiтчизняноi та зарубiжноi педагогiки
3.4. Педагогiчна концепцiя Я.д. Коменського. Найдавнiшi iдеi
нацiона-гtьнот педагогiки в його теоретичнiй концепцiт.
3.5, Змiст та структура украТнськоi етнопедагогiки. I]iлiсний i
гуманний характер системи виховання в украiнськiй наролнiй
педагогiцi.
з.6. Розвиток педагогiчноi думки й освiти в Украiнi. OcBiTa та

виховання в YKpaTHi вiд найдавнiших часiв до XVIII ст. OcBiTa в

Лiвобережнiй та Правобережнiй YKpaiHi, Схiднiй' Галичинi, Буковинi й
Закарпаттi у XIX -ХХ ст.

3.7. Поняття про дидактику, iT iсторичний розвиток i сучасний стан,
принчипи дидактики та ix реалiзацiя в укратнськiй нацiональнiй школi

3.8. Сучаснi освiтянськi технологiТ.

Форма конmролю : екзOмен.
В"д" занять:
Лекцiйнi, ceMiHapcbKi занятгя, самостiйна робота.
Методи навчання:
- вербальний метод (лекцiя, дискусiя, спiвбесiда тощо);

практичний метод (ceMiHapcbKi заняття);
- кейс-метод (розв'язання педагогiчних i психологiчних задач в

умовах максимально наближених до реальних ситуачiй);
наочний метод (iлюстративний та демонстративний);
самостiйна робота з навчально-методичною лiтературою
(конспектування, тезування, анотування);
iнформачiйнi методи HoBiTHix комп'ютерних технологiй
(дистанцiйнi, мультимедiйнi, веб-, вiртуально opicHToBaHi
тощо);

- проблемний метод (розв'язання завдань, переклад, написання
рефератiв, тез та статей);

- про€ктний метод (iндивiдуальна науково-дослiдна робота).
Форми навчання:

.Щенна (очна), заочна, дистанцiйна.

I ll{topпr:ruiГrlle
:}:lбсзпе.lеltlляI
з фоllлу та peпoзlrl,apiltl
HAKKK|M

l. Гавеля О.М. Педагогiчнi умови художньо-творчого
виховання обларованоi учнiвськоi молодi у позанавчальний
час>. Монографiя. КиТв : ДАКККiМ,2006. 2|4 с.
2. Гавеля о.М. Феномен обдарованоТ особистостi як
творця культурних цiнностей: Монографiя. КиТв :

Нацiональна академiя керiвних калрiв культури i мистецтв,
2020.415 с.

3. Гавеля о. М. Взаемодiя обдарованоi особистостi з
художньою культурою в умовах функчiонування вiдкритих
ocBiTHix та культурних систем: експертний аналiз. Культура i
сучаснiсть : аJIьманах ,2021, J\Ъ l. С. |7-23,
4. Гавеля о.М. Психологiя: Навчальний посiбник. Част. l. / о.М.

Гавеля. Киiв: ДАКККiМ,2006. 143 с.

5. Гавелrя о.М. Психологiя: Навча-пьний посiбник. Част. II. / о.М.
Гавеля. Киiв: ДАКККiМ, 2007. 251 с.
6. Гавеля О. М. Нацiонально-культурна iдентичнiсть та if



-[*sя+=iш**н= цtннiснi основи: освiченiсть, вихованiсть, моральнiсть i патрiотизм
украТнцiв. Культура i сучаснiсть 2018. }lb 1. с. 2о-26,
7. Зага-пьна психологiя [Текст] : пiдручник / укл.в. П. Москалець. Киiв : Лiра - К,2020. 564 с,
8. Педагогiка : Навчально-методичний посiбник / уклад.
о. М. Гавеля. Киiв:НАкКкiМ,20l0.208 с.
9. Психологiя : Навчально-методичний комплекс дисциплiни для
стулентiв HAKKIM / уклал. о. м. Гавеля. Киiв : HAKKKiM,2Ol2.
ll2c.
l0. Психологiя особистостi [Текст]: нhвчhльно-методичний
посiбник для стулентiв ВиЩих навчальн их закладiв / укл.
С, В. MiTiHa. КиТв : Лiра - К, 2020. 274 с.
Iнформаuiйнi ресурси:l. http://library.nakkkim.edu.ual - електронний каталог Нацiональноi

академii керiвних кадрiв культури i мистецтв
2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Нацiональна бiблiотека

В. I. Вернадського
3. http ://www. iпfо-liЬrаr},.соm.uаl

науки УкраТни
5. http ://www. gumеr. info/bibli otek Buks/Pedago g/i ndex. php

Бiблiотека Гумер. Педагогiка.
6. http://window.edu.ru/ Безкоштовна електронна

Украiни iMeHi

бiблiотека.

7

8

9.

педагогiка.
http://elib.gnpbu.ru/ - Наукова педагогiчна бiблiотека.
http://pedl ib.ru/ - Педагогiчна бiблiотека.
http://www.periodi b.ru/ - Педагогiчна перiодика
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Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв,
вул. Лаврська, 9, аудиторiI корпусiв J, l7, комп'ютерна TexHiKa

Кафедра кафелра культурологii та мiжкультурних комунiкацiй
I llc,1,1l,r,y,l, Iнститут практичноТ культурологiТ та арт-менед}кменту

IIlс|lорпrацiя rlро
[I rryKo в о- псд а го t,i.r l l l l х
п;rацiвllrtкiв

Гавеля Оксана МиколаiЪна кандидат педагогiчних н;r- (r997),
доцент (2004), доцент кафелри культурологii та мiжкультурних
комунiкачiй.

ogavel ia@nakkki m.edu.ua
OcBiTa: Киiвський лержавний iнститут культури iM. о.с.

Корнiйчука. Спецiальнiсть: культурно-освiтня робота. kвалiфiкаuiя:
культосвiтнiй праuiвник, керiвник самодiяльного хорового колективу
(академiчНий хор) (l990 р.); НашiОнаJIьна академiя керiвних калрiв
культури i мистецтв. Спецiальнiсть: Музичне мистецтво.
квалiфiкаuiя: Магiстр. Концертний виконавець, керiвник вок€tльного
ансамблю, викладач (2020 р.).

Курси пiдвищення квалiфiкацii HAKKKiM: З 05 березня 20l8 рокупо 30 березня 2018 року, Теми: кВпровадження iнновацiЙних
технологiй у навч.шьний процес закладiв вищоi мистецькот освiти>,
ксоцiокультурне середовище та проблеми розвитку вищот освiти в]



УкраiЪi>; кIнформацiЙ технологii в мистецькiй о."Ь
:у:::туy т,r.:::::: технологii. р n;;;;;;-"" й:;мистецьких навчальних закладiв> (10S год); Стажуванняунiверситетi В iльн_юса та Греко-литовськi й органiзацii kponto s > frо
],1:9],, : 

о: о,; | ;, 0;ЫЬ- ё ;й;;;; ; i'fi ;,]f; i,Ё:Х' i Jfill : ts
*,",l,:. Confirming that_she has participated in tЁ"]nt..nutional рrо,kThe Euroean union and the Byzantine еmрirе - the cultural herihistory 

. 
and prospects> organiied Ьу Vilnius uniu.rriii 

""о"Ъ'.JЁf|;lP*::,, 'C_"тзлyll, 
KPonto> (i8q .оо.), 

-ё"Й;-"т 
учасникконференцii iз спiвпрацi бiзнесУ та унiверС"йiu'''Un;jЫi'B*o*!"}liприсвячений створенню кейсiв та впровадженню iх у,навчальний процес(26 -27 серпня 202l р.) (l4 гол).

Стаж педагогiчноi.роботи 36 poKiB. Автор бiльше 200 науковипраць, в тому числi з одноосiбних монографiй, 1 колективнсмонографii, 3 одноосiбних навч€lльних посiбникiв.
Iнша iнформацiя на сайтi кафедри:
https://nakkkim.edu.ualinstituti/instiiut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art

mengdzhmentu/kafedra-humanitarnyh-dystsyplin

l|.1ily_1 
I1ститхт1, практичноi культурологiI та арт-менеджменту

Р,:Y:::Ya::У:i]:и читаються на курсах пiдвищення квалiфiкацi]\DФrrчrl
Щентрi .неперервноi культурно-мистецькот освiти HAKKKiM
ацiвникiв закладiв культуDи.

https://classroom. l е, com/c/MzIwNDAwNzc4MT
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