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ВСТУП

На  сучасному  етапі  становлення  та  розвитку  сучасної  освіти  в  галузі

культури  і  мистецтва  актуальним  є  підготовка  фахівців,  що  мають

компетентності  менеджерів  у  цій  сфері.  Саме  на  них  покладена

відповідальність  за  формування  сучасної  тенденції  розвитку  української

культури,  підняття  її  на  новий  якісний  рівень,  активізація  діяльності

комерційної складової української культури.

Мета вивчення  навчальної  дисципліни  –  надання  студентам  знань  про

суть  управління  організацією соціокультурної  сфери,  розкриття основ  теорії,

методології  та  практики  менеджменту  за  умов  дії  ринкового  механізму

господарювання. 

Завдання навчального  курсу  –  набуття  комплексу  знань  і  формування

компетентностей  щодо  вибору  нових  форм  і  методів  управління  під  час

створення  цілісної,  ефективної  та  гнучкої  системи  управління  організацією

соціокультурної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–  основи  теорії  менеджменту:  сутність,  роль  і  методичні  основи

менеджменту, закони та принципи менеджменту, еволюційний розвиток теорії

та практики менеджменту; 

– зміст існування організацій соціокультурної сфери, склад елементів та їх

взаємозв язки, а також діяльність у сучасних економічних умовах; ᾽

– процеси, методи менеджменту, специфіку їх реалізації у соціокультурній

сфері;

уміти:

– чітко визначати місію та цілі організацій соціокультурної сфери; 

–  раціонально  використовувати  ресурси  організації  із  застосуванням

принципів, функцій і методів управління; 
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– розрізняти та вміти будувати різні типи структур управління, приймати

ефективні рішення.

1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1

Тема. Ринок соціокультурної сфери України

Мета:  визначити  основні  тенденції  розвитку  ринку  соціокультурної

сфери;  оцінити вплив трансформаційних процесів на формування ринку праці

соціокультурної сфери;  виявити та класифікувати чинники,  які  впливають на

функціонування ринку праці соціокультурної сфери.

Короткі теоретичні відомості

Формування,  розвиток  і  виконання  потенціалу  соціокультурної  сфери

спрямовані на задоволення духовних і культурних потреб народу, на вивчення

міри їх задоволення і  на формування нових потреб у продуктах культури та

послугах урахуванням змін попиту і смаків споживачів. Це й складає ту основу,

на  якій  повинна  формуватися  система  управління  галуззю  соціокультурної

сфери та  мистецтва,  а  також  стратегія  галузі.  Вона,  зокрема,  повинна

відображати:

‒ напрями  здійснення  державної  політики  з  урахуванням  реальних

економічних умов, які склалися в державі, та тенденцій до їх покращення;

‒ створення  оптимальних  умов  для  досягнення  мети,  вивчення  духовних  і

культурних  потреб  споживачів,  що  склалися,  їх  структури  і  подальшого

розвитку;

‒ напрями  розвитку,  реструктурування  і  модернізації  мережі  закладів

культури  з  урахуванням  їх  регіональних  особливостей  і  рівні  їх

забезпечення;

‒ формування  нових  творчих  і  виробничо-творчих  структур,  які  органічно

впливають на ринкові структури, а також інфраструктури ринку духовного,

інтелектуального продукту;

‒ забезпечення довгострокового інвестування галузі для зміцнення, оновлення

і  розвитку  матеріально-технічної  бази  закладів  соціокультурної  сфери,
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індустріалізація  дозвільної  діяльності  на  рівні  сучасних  технічних

досягнень;

‒ підготовку,  перепідготовку  кадрів  для  галузі,  підвищення  кваліфікації

спеціалістів відповідно до вимог, які постають у сучасних умовах;

‒ створення законодавчо-нормативної бази, яка б забезпечувала чітку правову

основу  і  сприятливі  умови  для  функціонування  закладів  соціокультурної

сфери.

Завдання до теми

Завдання 1. Виконати практичну роботу на тему: «Типологічний аналіз будь-

якої послуги  соціокультурної сфери», ураховуючи, що соціокультурні послуги

розподіляються на  соціальні послуги (освіта, наукове обслуговування, охорона

здоров'я,  санаторно-курортні  та  оздоровчі  послуги,  фізична  культура і  спорт,

туризм тощо), а також послуги у сфері культури (культура і мистецтво).

Контрольні питання

1. Розкажіть про перспективи розвитку ринку соціокультурної сфери.

2. Окресліть  особливості  формування  конкретних  переваг  ринку

соціокультурної сфери.

3. Розкажіть про позиціонування послуг на ринку соціокультурної сфери.

4. Охарактеризуйте конкуренцію на ринку соціокультурної сфери.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 2

Тема. Система механізмів менеджменту

Мета:  визначити  необхідність  технологічного  представлення

менеджменту, схарактеризувати  організаційно-адміністративний,  економічний,

інформаційний механізми менеджменту та роботу з персоналом. 

Короткі теоретичні відомості

Для  практичних  цілей  проблема  механізмів  менеджменту  зазвичай

виглядає  технологічно  –  потрібно  знати,  що  конкретно  треба  робити  для
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вирішення  певної  ситуації  й  уміти  ці  дії  здійснювати.  Слід  розрізняти

кваліфікацію і компетентність.

Стосовно соціокультурної сфери,  особливо пострадянської,  до сьогодні,

як  правило,  перевага  надається  організаційно-адміністративному  механізму.

Йдеться про систему розподілу повноважень (прав і обов'язків), що фіксується в

організаційних документах (статутах, положеннях, посадових інструкціях).

Організаційно-адміністративний  механізм  іноді  розуміють  як  апарат

управління.  Зрозуміло,  управляти  без  апарату неможливо.  Проте  основним є

розподіл  повноважень  і  вираженість  цього  розподілу  (хто  кому

підпорядковується, хто кого контролює і з яких питань тощо) в організаційних

документах, що включає цей розподіл у сферу дії адміністративного, трудового

права.  До  організаційних  документів  відносять,  перш  за  все,  статути,

положення, договори і посадові інструкції.

Економічний механізм –  система ресурсного забезпечення  (фінансових,

матеріально-технічних  ресурсів),  господарського  змісту,  господарського

розрахунку  та  економічного  стимулювання.  Зрозуміло,  економічне

стимулювання  (організація  заробітної  плати,  матеріального  заохочення  або

покарання) є формою господарського розрахунку, а останній може розглядатися

як одна із складових ресурсного забезпечення.

Робота  з  персоналом цілком може і  повинна  розглядатися  як  відносно

самостійний  механізм  менеджменту,  дія  якого  здатна  приносити  радикальні

результати в масштабах як окремих фірм, так і суспільства в цілому. Визначити

ж  його  можна  як  систему  роботи  з  підготовки,  добору  і  розстановки

компетентних працівників  і  фахівців,  а  також обліку, формування і  розвитку

мотивації до ініціативної, відповідальної та ефективної праці.

Інформаційним механізм можна назвати з двох причин. По-перше, його

суть  полягає  в  породженні  відповідної  інформації  і  документальному  її

оформленні.  По-друге,  сама ця  інформація  структурується  як  би  в  силовому

полі  напруги між двома «полюсами»:  характеристиками бажаного результату
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(що  породжує  відповідні  рішення  і  плани)  і  характеристикою  реально

отриманого результату (що породжує дані контролю, обліку та звітності).

Завдання до теми

Завдання. Розробити  проект  статуту  (положення)  фірми,  що  діє  в  СКС  (за

профілем  спеціалізації  групи)  або  в  інформаційній  інфраструктурі  СКС;

розробити посадову інструкцію працівника або спеціаліста відповідної фірми.

Ситуаційні завдання. 1.  Ви власник і директор фірми, яка надає населенню

інформаційні  послуги,  що  користуються  попитом  на  ринку.  На  нараді

спеціалісти  з  маркетингу  після  виконання  маркетингових  досліджень

переконують  вас,  що  послуги  вашого  підприємства  можуть  користуватись

великим попитом і на зарубіжних ринках. Тому на засіданні вищого керівництва

підприємства було вирішено спробувати організувати філії в країнах Західної

Європи. Опишіть свої дії під час реалізації конкретної функції менеджменту –

управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства, через застосування

загальних функцій менеджменту. 

2.  На  підприємстві  планують  ввести  новий  сувенірний  виріб.  Для  цього

потрібно  закупити  патент  на  виготовлення  виробу, забезпечити  виробництво

новими  матеріалами  і  технологією,  розробити  систему  матеріального  і

морального стимулювання працівників, праця яких пов’язана з упровадженням

нового виробу, надати необхідну інформацію щодо нового виробу начальнику

цеха,  де буде впроваджуватись новий виріб. Необхідно визначити загальні та

конкретні функції управління, конкретні функції поділити за ознакою процесів

управління,  за  ознакою  об’єкта,  за  ознакою  виробничо-господарської

діяльності.

Контрольні питання

1. Поясність необхідність технологічного представлення менеджменту.
2. Схарактеризуйте різні погляди на механізми менеджменту у соціокультурній

сфері.
3. Розкажіть  про  вагомість  організаційно-адміністративного  механізму

менеджменту у соціокультурній сфері.
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4. Схарактеризувати  економічний  механізм  менеджменту  у  соціокультурній

сфері.
5. Поясніть значення роботи з персоналом для ефективної роботи організації у

соціокультурній сфері.
Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 3

Тема. Особливості менеджменту у соціокультурній сфері

Мета:  дослідити  історію  розвитку  менеджменту  у  сфері  культури;

охарактеризувати  основи  соціально-культурного  менеджменту;  окреслити

менеджмент  у  соціально-культурних  установах;  дослідити  особливості

менеджменту в соціально-культурній сфері.

Короткі теоретичні відомості

Менеджмент у  соціокультурній сфері ‒ це діяльність особистості, групи

людей  з  метою  ефективного  використання  фінансових,  креативних,

символічних,  матеріальних,  соціальних,  інтелектуальних  та  інших  ресурсів

культури,  заснована  на  системі  методів  і  функцій  управління  організаціями,

проектами, структурами і т. д.

Серед суттєвих особливостей менеджменту у  соціокультурній сфері слід

виділити  характер  і  основні  цілі  установ  соціокультурної  сфери,  що

реалізуються ними, соціокультурні послуги, а також властивості ринку, в якому

здійснюється їх діяльність.

Менеджмент  і  маркетинг  соціокультурного  середовища  виявляється

багатоаспектним,  багатогранним  і  саме  тут  розкриваються  різні  сторони

організаційної та управлінської діяльності. 

Завдання до теми

Ситуаційні  завдання. 1.  У вашій організації  з  надання освітніх  послуг  уже

давно  функціонує  кілька  неформальних  груп  за  інтересами,  членами  яких  є

більшість працівниць усіх підрозділів. Це іноді заважає діяльності через плітки

та  надмірну  емоційність  у  прояві  міжгрупових  стосунків,  проте  загалом  це

нормальне явище для більшості фірм, особливо тих, в яких переважають жінки.
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У  чому  полягає  основна  відмінність  між  формальними  і  неформальними

групами. Виберіть і обґрунтуйте: 

А. У кількості членів організації. 

Б. У контактах із зовнішнім середовищем. 

В. У способі виникнення. 

Г. У зв’язках між членами організації. 

2. Незважаючи на збільшення обсягів реалізації продукції та підвищення якості

обслуговування клієнтів, за незмінної величини повної собівартості, прибуток

підприємства не зріс, а навіть зменшився. У керівництва склалося враження, що

були  або  допущені  помилки  у  фінансовій  документації,  або  була  скоєна

крадіжка. Ваші дії як керівника підприємства. 

А. Залучити зовнішнього консультанта для вирішення цієї проблеми. 

Б. Здійснити внутрішнє розслідування за допомогою спеціально сформованого

комітету. 

В.  Створити  команду  з  довірених  осіб,  які  б  переглянули  фінансову

документацію. 

Г.  Створити  виробничо-цільову  групу  з  метою  перевірки  фінансової

документації. 

Відповідь обґрунтуйте. 

3.  Після  реорганізації  вам  необхідно  внести  зміни  до  штатного  розпису,

переформувавши формальні групи. Який шлях ви виберете: 

А.  Візьмусь  за  справу  сам,  вивчу  всі  списки  кандидатів,  запропоную

адміністрації свій проект груп і прізвища їхніх керівників. 

Б. Запропоную вирішити це питання відділу кадрів, адже це його робота. 

В.  Зберу весь  колектив.  Щоб уникнути конфліктів,  запропоную зацікавленим

особам  подати  свої  пропозиції  щодо  складу  груп,  а  потім  обговорити  їх  на

зборах колективу. 

Г. Спочатку обговорю питання про майбутню роботу цих груп із їхніми членами

– спеціалістами і керівниками. 

Відповідь обґрунтуйте. 
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Контрольні питання

1. Схарактеризувати зарубіжні концепції менеджменту у соціокультурній сфері.
2. Окреслити  досвід  і  підсумки  адміністративних  нововведень  у

соціокультурній сфері України.
3. Проаналізувати менеджмент у соціально-культурних установах.

Література: [3, с.1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 4

Тема. Масова культура і бізнес 

Мета:  з’ясувати  особливості  масової  культури  як  реалізації  проекту

гуманізму; схарактеризувати поняття «маркетизація цінностей», проаналізувати

умови виникнення і розвитку артефактів масової культури, визначити специфіку

масової  культури  в  епоху  глобалізації,  проаналізувати  співвідношення

компетенцій сучасного менеджера і гуманітарної культури.    

Короткі теоретичні відомості

Масова культура  ‒ закономірний етап розвитку цивілізації, пов’язаний з

установками  іудеохристияньского  світогляду,  реалізованими  європейською

цивілізацією через розбудову ринкової економіки, індустріалізації, підкріпленої

НТП,  розвитком  ЗМІ  та  інформаційних  технологій,  урбанізацією  та

демократизацією політичного життя.  Масова культура парадоксальним чином

реалізувала  проект  Просвітництва  і  його  гуманістичне  гасло  «Усе  на  благо

людини, усе в ім я людини!»᾽

Маркетизація  поширення в соціокультурній‒  сфері ринкових відносин,

що грунтуються на товарному обміні та матеріальній зацікавленості.

Говорячи  про  еволюції  сучасного  менеджменту  і  зростанні  в  ньому

факторів  культури  та  комунікації,  не  можна  пройти  повз  феномен  масової

культури, основним способом організації життя сучасного суспільства, глибоко

інтегрованого  з  діловою  активністю,  політичним  життям,  засобами  масової

інформації.

Масова культура  сукупність явищ культури XX ХХІ століття і способів‒ ‒

її  виробництва  в  сучасному  індустріальному  суспільстві,  розрахованих  на
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масового  споживача.  Масовій  культурі  властива  містифікація  реальних

процесів, що відбуваються в житті суспільства і приниження ролі раціонального

початку в людині. Мета масової культури зводиться в основному до формування

у слухачів, читачів, глядачів споживацького ставлення до дійсності.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати таблицю: «Складові масової культури».

Завдання 2. Підготувати таблицю: «Базові цінності маскульта».

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте поняття «масова культура». 
2. Розкажіть про розвиток масової культури в період глобалізації.
3. Схарактеризуйте поняття «маркетизація цінностей».
4. Проаналізуйте умови виникнення і розвитку артефактів масової культури.
5.  Проаналізуйте  співвідношення  компетенцій  сучасного  менеджера  і

гуманітарної культури
Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 5

Тема. Державне регулювання у соціокультурній сфері

Мета:  з’ясувати  основні  поняття:  законодавство,  власність;  окреслити

політику на регіональному рівні.

Короткі теоретичні відомості

Законодавство  ‒ система законодавчих і нормативних актів, що діють у

соціокультурній  сфері і  регулюють  суспільні  відносини  у  соціокультурній

сфері. Законодавство містить постанови, укази, накази, листи, розпорядження,

рішення та інші законодавчі та нормативні акти, прийняті органами виконавчої

влади.

Власність  ‒ державне  майно  у  вигляді  нерухомості  (будівлі,  споруди,

земельні  ділянки)  та  інші  матеріальні  цінності,  які  держава надає  установам

культури для використання в їх діяльності.

Фінансування  – забезпечення  коштами  регіонального  та  місцевого

бюджетів діяльності установ соціокультурної сфери, спрямованої на виконання
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державного завдання, а також на здійснення спеціальних державних програм і

проектів.

Контроль  та  організаційна  підтримка ‒ діяльність  державних  органів

управління  соціокультурною  сферою,  спрямована  на  методичну,  правову,

експертно-аналітичну,  інформаційну  та  іншу  допомогу  установам

соціокультурної  сфери і  на  перевірку  відповідності  їх  діяльності  заявленим

цілям.

Підготовка  кадрів  система  професійного  навчання  та  професійної‒

перепідготовки фахівців у соціокультурній сфері, що здійснюється в державних

освітніх  установах  (середніх  і  вищих  спеціальних  навчальних  закладах,  на

курсах  підвищення  кваліфікації),  та  контролю  за  дотриманням  відповідних

державних освітніх стандартів в освітніх установах і організаціях незалежно від

форми їх власності та відомчої належності (ліцензування, акредитація).

Завдання до теми

Завдання. Виписати міжнародні й українські нормативні акти, що регулюють

соціокультурну сферу. Проаналізуйте найважливіші з них.

Контрольні питання

1.  Охарактеризуйте  органи державного управління  соціокультурною сферою;

інформаційне забезпечення управління у соціокультурній сфері. 
2. Окресліть територіальні культурні стратегії, суб’єкти регіональної культурної

політики, критерії ефективності культурної політики.
3. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення  управління у  соціокультурній

сфері.
Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с.46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 6

Тема. Культурна політика на регіональному рівні

Мета: проаналізувати територіальні культурні стратегії; схарактеризувати

суб’єкти  регіональної  культурної  політики;  ознайомитися  з  критеріями

ефективності  культурної  політики  та  проектами  модернізації  культурної

політики на регіональному рівні.

13



Короткі теоретичні відомості

Раціональне  використання  моделей  культурної  політики  на  місцевому

рівні  дає  можливість  покращити  культурне  середовище  міст  і  сіл,

нейтралізувати  негативні  наслідки  соціально-економічної  трансформації,

стимулювати  творчу  енергію  в  людях.  Сьогодні  мислячі,  ініціативні  люди

роблять  в  нашій  країні  дослідження  культурного  середовища  місцевих

співтовариств  з  метою  виявити  існуючі  проблемні  точки  і,  з  іншого  боку,

існуючі  традиції  й  новації,  які  можуть  служити  опорою  подальшого

культурного розвитку цих спільнот.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати перелік нормативних документів, що регламентують

соціокультурну діяльність на місцевому рівні.

Завдання 2. Проаналізувати  комунікаційну  політику  в  соціокультурній  сфері

місцевої влади.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте територіальні культурні стратегії. 
2. Окресліть критерії ефективності культурної політики.
3. Охарактеризуйте проекти модернізації культурної політики на регіональному

рівні.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с.46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 7

Тема. Недержавна підтримка соціально-культурної сфери

Мета:  ознайомитися  зі  складовими  спонсорства,  благодійності,

патронажу;  визначити  мету  і  форму  спонсорства;  проаналізувати  соціальні

інвестиції та соціальне партнерство, некомерційні організації, фонди.

Короткі теоретичні відомості
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Спонсорство  діяльність  як  фізичних,  так  і  юридичних  осіб  з  метою‒

отримання якої-небудь матеріальної вигоди або прибутку для себе, або в обмін

на рекламу. 

Патронаж  заступництво,  не  тільки  фінансове,  а  й  організаційне,  яке‒

здійснюється  на  стабільній  і  довгостроковій  основі.  Зазвичай  патронують

конкретні установи й організації, окремі особи.

Патронаж  підтримка, заохочення, привілей і часто грошова допомога,‒

що надається персоною або організацією. Термін також може означати право

призначення  на  посаду,  надання  церковних  бенефіцій  або  покровительство

святого.

Благодійність  добровільна і безоплатна діяльність приватних осіб або‒

організацій  з  надання  допомоги  окремим  людям  або  організаціям  у  вигляді

надання майна, фінансових коштів, виконання робіт, надання послуг та іншої

підтримки.

Завдання до теми

Завдання. Проаналізувати особливості недержавної підтримки соціокультурної

сфери у світі, на рівні держави і на місцевому рівні на прикладі благодійних

фондів.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте некомерційні організації, фонди.

2. Охарактеризуйте спонсорство, благодійність, патронаж. 

3. Проаналізуйте цілі та форми спонсорства.

4. Проаналізуйте соціальні інвестиції і соціальне партнерство. 

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 8

Тема.  Ресурсне  забезпечення  у  соціокультурної  сфери.  Джерела

фінансування у соціокультурній сфері

Мета:  дослідити  ресурсне  забезпечення  у  соціокультурній  сфері;

визначити  джерела  фінансування;  проаналізувати  організаційні  ресурси

управління.
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Короткі теоретичні відомості

Світовий  досвід  фінансування,  підтримки  та  розвитку  соціокультурної

сфери показав  існування  трьох  основних  типів  економіки  соціокультурної

сфери залежно від механізму її фінансування.

1. «Романський» тип (наприклад, в Італії, Іспанії, Франції), коли культура

фінансується переважно централізовано, за рахунок державних коштів. Так, в

Італії  фінансування культурних акцій і  мистецтва можуть здійснювати тільки

урядові  організації  або  приватні  особи,  що  користуються  довірою  держави.

Особливим різновидом і крайнім виразом цього типу була радянська економіка

культури. 

2. «Німецький» тип, характерний для ФРН і країн Скандинавії. У цьому

випадку центральною владою виявляється тільки патерналістська підтримка, а

державне фінансування здійснюється переважно з місцевих бюджетів і  через

незалежні структури і фонди.

3.  «Англоамериканський»  тип:  держава  виступає  лише  натхненником і

патроном певних напрямів, а фінансування здійснюється за рахунок залучення

приватного капіталу, у тому числі за рахунок податкових пільг.

Завдання до теми

Завдання. Підготувати  практичну  роботу:  «Джерела  фінансування  (будь-якої

організації соціокультурної сфери) за минулий звітній рік».

Контрольні питання

1.Проаналізуйте світовий досвід фінансування соціокультурної сфери. 

2. Охарактеризуйте трудові ресурси організацій соціокультурної сфери.

3. Визначіть джерела фінансування соціокультурної сфери в Україні.

4. Визначіть джерела фінансування соціокультурної сфери на місцевому ринку.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Практичне заняття 9

Тема. Організаційні ресурси управління організацій  соціокультурної

сфери
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Мета:  дослідити  ресурсне  забезпечення  управління  організацій

соціокультурної сфери; визначити  джерела фінансування; з’ясувати специфіку

лінійно-функціональної  структури  управління  та  інноваційних  структур

управління. 

Короткі теоретичні відомості

Одним із завдань менеджменту в соціокультурній сфері виступає розробка

ефективної організаційної структури управління. 

Традиційно для країн пострадянського простору у  соціокультурній сфері

використовується лінійно-функціональна структура управління, яка сьогодні не

відповідає вимогам часу. 

Лінійно-штабна  структура  управління   це  структура,  яка  передбачає‒

створення на допомогу лінійним керівникам спеціалізованих функціональних

підрозділів  –  штабів  для  розв’язання  певних  завдань  (аналітичних,

координаційних,  мереженого  планування  й  управління,  спеціальних  тощо).

Штаби  не  наділяються  функцією  розпорядження,  а  готують  рекомендації,

пропозиції і проекти для лінійних керівників.

Завдання до теми

Завдання. Підготувати  практичну  роботу:  «Структура  управління  (будь-якої

організації соціокультурної сфери)».

Контрольні питання

1. Проаналізуйте лінійно-функціональну структуру управління.

2. Охарактеризуйте інноваційні структури управління. 

Література: [3, с. 13-16; 4, с. 14-20; 10, с. 6-10; 18, с. 16-20; 28, с. 10-11;

30 с. 28-35].

Практичні заняття 10-11

Тема. Система роботи з персоналом

Мета: схарактеризувати  персонал  у  соціокультурній  сфері  і  кадрову

політику;  проаналізувати  вимоги  до  працівників  соціокультурної  сфери  і

проблеми  їх  підготовки;  з’ясувати  зміст  і  методи  підбору  компетентного

персоналу;  схарактеризувати  вимоги  до  розстановки  кадрів;  проаналізувати
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санкції,  оцінку  й  атестацію,  вимоги  до  перепідготовки  й  підвищення

кваліфікації. 

Короткі теоретичні відомості

Персонал установ соціокультурної сфери – це категорія працівників, яким

в  силу  їх  здатностей,  професійних  знань  і  умінь,  досвіду  і  компетентності

доручено здійснювати діяльність установ  соціокультурної сфери і керівництво

ними. У персоналі, зайнятому у соціокультурній сфері, виділяються керівники,

на  яких  покладається  організація,  планування,  контроль  та  інші  функції

менеджменту в усій його повноті по лінії адміністративного підпорядкування;

фахівці, що здійснюють функціональне керівництво – вироблення та реалізацію

рішень  по  найважливіших  напрямах  змісту  роботи  (художній  керівник,

головний режисер, старший методист і  т. д.),  а  також технічний і  молодший

обслуговуючий персонал (секретарі,  друкарки, вахтери і т. д.).  У свою чергу,

керівники  розрізняються  за  рівнем  управління:  вищий  (державний  рівень),

середній (регіональний і міський рівні) і нижча ланка (рівень закладів культури

і їх підрозділів).

До  завдань  менеджера  по  роботі  з  персоналом  входить  зробити

працівників здатними до спільних дій,  надати їхнім зусиллям ефективності  і

результативності, знівелювати властиві людям індивідуальні недоліки.

Під  кадровою політикою розуміють  основні  принципи,  що визначають

вимоги до персоналу, якості і кількості компетентних працівників.

Завдання до теми

Завдання 1. Ознайомтесь із тестом Ейнштейна, за допомогою якого підбирав

собі учнів. Розв’яжіть цей тест.

УМОВИ: 

1. Є п’ять будинків різного кольору. 2. У кожному будинку живе один мешканець,
що  відрізняється  від  сусіда  за
національністю:  німець,  англієць,  швед,
датчанин, норвежець.

3.  Кожен  мешканець  споживає  лише  один
визначений напій.

6. Жоден з п’яти мешканців не п’є однакові з
іншими напої, не курить однакових сигарет і
не  має  однакових  тварин,  не  живе  в
однакових будинках.

4. У кожного мешканця є якась тваринка.
5.  Кожен  мешканець  курить  сигарети
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визначеної марки.
ПІДКАЗКИ: 
Англієць живе в червоному будинку. Норвежець живе в першому будинку.
У шведа є собака. Той,  хто курить «Marlboro», живе біля того,

хто має котика.
Датчанин п’є чай. Людина, яка має коника, живе біля того, хто

курить «Dunhіll». 
Зелений будинок стоїть ліворуч від білого. Той,  хто  курить  сигарети  «Wіnfіeld»,  п’є

пиво.
Мешканець зеленого будинку п’є каву. Норвежець живе біля блакитного будинку.
Людина, що курить «Pall Mall», має пташку. Німець курить «Rothmans».
Мешканець  із  середнього  будинку  п’є
молоко.

Той, хто курить «Marlboro», – сусід людини,
що п’є воду.

Мешканець  жовтого  будинку  курить
«Dunhіll».
ЗАПИТАННЯ: У кого ж живе рибка?

Завдання 2. Складіть штатний розпис організації соціокультурної сфери.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте персонал у соціокультурній сфері і кадрову політику. 

2. Проаналізуйте вимоги до працівників соціокультурної сфери і проблеми їх

підготовки. 

3. З’ясуйте зміст і методи підбору компетентного персоналу. 

4. Схарактеризуйте вимоги до розстановки кадрів. 

5.  Проаналізуйте  санкції,  оцінку  й  атестацію,  вимоги  до  перепідготовки  й

підвищення кваліфікації.

Література: [5, с. 1–20; 7, с. 5–45; 13, с. 5–38; 9, с. 46–48; 4, с. 7–10].

Практичні заняття 12-13

Тема. Управління супротивом

Мета:  схарактеризувати  примусові  нововведення;  познайомитися  з

адаптивним нововведенням; з’ясувати специфіку кризового нововведення.

Короткі теоретичні відомості

Сучасний менеджмент багато в чому має інноваційний характер.
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Організація й управління нововведенням складають предмет спеціальної

дисципліни  інноватики. У змісті інноваційного менеджменту існує проблема,‒

принципово важлива, якщо не центральна в контексті роботи з персоналом ‒

управління супротивом.

Супротив   усвідомлена  чи  несвідома  протидія  нововведенню,  яке‒

нерідко зводить нанівець фінанси і зусилля, витрачені на розробку і реалізацію

програм і проектів.

Супротив нововведенню може виходити з двох джерел: усередині самої

фірми  і  ззовні.  У  зв’язку  з  цим  розрізняються  відповідно  ‒

внутрішньофірмовий супротив і супротив середовища. Управління супротивом

середовища (ринкового та соціального) забезпечується за допомогою стратегії

просування   насамперед,  методами  public  relations.  Внутрішньофірмовий‒

супротив можливий подвійної природи.

Завдання до теми

Завдання 1. Проведення стресодіагностики.

Завдання 2. Підготувати реферат на тему: «Найефективніші підходи управління

супротивом».

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте поняття «примусове нововведення».
2. Охарактеризуйте риси адаптивного нововведення.
3. Проаналізуйте специфіку кризового нововведення.

Література: [ 3, с. 25; 4, с. 10; 19, с.18; 20, с. 33; 23, с. 52].

Практичні заняття 14-15

Тема. Лідерство і стилі керівництва

Мета:  з’ясувати  основні  поняття  лідерства;  схарактеризувати  стилі

керівництва.

Короткі теоретичні відомості

Лідерство   це  прояв  влади,  здатність  впливати  на  поведінку  інших‒

людей.  Не  слід  думати,  що в  менеджменті  існує  тільки влада  керівника над
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підлеглими.  Тому  на  практиці  лідерство  в  менеджменті  полягає  в  здатності

вибудовувати  баланс  влади  керівника  і  підлеглих.  При  цьому  ефективне

лідерство  виявляється  обумовленим  добровільним  визнанням  підлеглими

авторитету керівника. 

Згідно найбільш загальної типології стилів керівництва розрізняються два

стилю  керівництва:  стиль  «X»  і  стиль  «Y».  Особливості  кожного  з  них

визначаються вихідної установкою у відношенні керівника до підлеглих. Якщо

він  бачить  у  них  безвідповідальних  нероб,  які  прагнуть  при  першій  же

можливості  ухилятися від роботи, то він є представником стилю «X».  Такий

керівник акцентуватиме увагу на контролі за процесом діяльності підлеглих, на

беззаперечному  виконанні  прийнятих  ним  одноосібно  рішень,  на  жорсткому

стимулюванні персоналу. 

Якщо  ж  керівник  бачить  у  підлеглих  партнерів,  які  прагнуть  до

професійної,  ділової  та  особистісної  самореалізації,  він  буде  представником

стилю «Y», бачити своє завдання він буде, перш за все, у пошуку і формуванні

спільних  інтересах  персоналу, у  створенні  оптимальних  умов  формування  і

розвитку позитивної мотивації до спільної діяльності, розвитку ініціативи.

Завдання до теми

Завдання 1. Проведення тесту на визначення стилю керівництва.

Завдання 2. Виконання ситуативних завдань.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте стилі керівництва.
2. Поясніть графічну модель П. Херсі.

Література: [ 3, с. 25; 4, с. 10; 19, с.18; 20, с. 33; 21, с. 52].

Практичне заняття 16

Тема. Стимулювання й мотивація 

Мета: дослідити поняття «стимулювання й мотивація»; окреслити види й

методи стимулювання. 

Короткі теоретичні відомості
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Ефективність  роботи  з  персоналом  багато  в  чому  визначається

можливістю  спонукання  працівників  до  активної  і  продуктивної  трудової

діяльності.  Цей  аспект  роботи  з  персоналом  традиційно  пов’язується  зі

стимулюванням.

У  практику  і  в  літературу  міцно  увійшло  традиційне  розрізнення

стимулювання,  з  одного  боку,  на  матеріальне  і  моральне,  і  з  іншого   на‒

стимулювання в плані  заохочення  і  стимулювання в плані  покарання.  Таким

чином,  зазвичай  відрізняються  чотири  види  стимулювання  і  відповідні  його

методи:

‒ матеріальне  заохочення:  премії,  переведення  на  більш

високооплачувану посаду, цінні подарунки;

‒ матеріальне  покарання:  депреміювання,  переведення  на

низькооплачувану роботу, штрафи, відрахування;

‒ моральне заохочення: подяка в наказі й усна, публікація про успіхи в

ЗМІ,  подання  до  нагороди,  фотографії,  грамоти,  вимпели,  почесні

звання;

‒ моральне покарання: догани усні й письмові, ставлення керівництва і

колег.

Мотивація   це  система  внутрішніх  факторів  (рушійних  сил),  що‒

спонукають  людину  до  діяльності,  які  надають  цій  діяльності  певну

спрямованість і зміст.

Завдання до теми

Завдання 1. Аналіз поглядів Джека Уелча з компанії Дженерал Електрик щодо

методів мотивування співробітників.

Завдання 2. Побудувати модель мотивації Маслоу.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте модель мотивації Маслоу.

2. Охарактеризуйте структуру мотивації.
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3. Проаналізуйте відносин мотивації й успіху.

Література: [4, с. 25–48; 7, с. 5–45; 10, с. 5–38; 11, с. 46–48; 12, с. 7–10].

Практичне заняття 17

Тема. Корпоративна культура як бренд-інтегрований менеджмент

Мета:  дослідити  особливості  корпоративної  культури  як  бренд-

інтегрованого менеджменту.

Короткі теоретичні відомості

Брендінг  це не тільки зовнішня PR. Зрозуміло, адресатами брендового‒

меседжу,  «чарівної  історії  про  магічний  артефакт»,  є  споживачі  та  інші

контактні групи соціального середовища. Звичайно ж, бренд неможливий без

цінностей  споживачів,  яким  він  адресований.  Як  уже  зазначалося,  бренд

буквально втілює ці цінності. Однак корениться бренд не зовні.

У бренду є коріння  у душах людей, які народжують цей бренд. Саме‒

вони  формують  бренд,  виробляють  відповідний  товар  і  транслюють  його

споживачеві  і  суспільству. Іншими словами,  життєздатний  бренд  неможливо

створити без людей, які поділяють цінності бренду, без трансляції серед них і

ними цих цінностей, без їх організації в єдину команду на основі цих цінностей.

Взаємозв’язок  іміджу  і  бренду  з  культурою  фірми  особливо  актуальна  для

сучасного бізнесу.

Брендінг починається з самовизначення топ-менеджменту організації. І з

самовизначення досить глибокого, на рівні екзистенційному, смисложиттєвому,

на рівні базових життєвих цінностей.

Базові  цінності  бренду  повинні  закладатися  не  лише  в  організацію

маркетингу (від досліджень до організації  реклами і  збуту),  але й у систему

підбору персоналу, формування і  розвитку корпоративної  культури.  Сильний

бренд  завжди сильна корпоративна культура.‒

Завдання до теми

Завдання 1. Проаналізувати бренд світової компанії з надання соціокультурних

послуг.
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Завдання 2. Розробити бренд компанії з надання соціокультурних послуг.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте бренд-інтегрований менеджмент. 

2. Охарактеризуйте фірмовий стиль компанії. 

3. Проаналізуйте цілі та види брендінгу.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Практичні заняття 18-19

Тема. Менеджмент бібліотечної справи

Мета:  з’ясувати  роль  бібліотеки  в  нових  реаліях  інформаційного

суспільства;  проаналізувати  виробничо-організаційну  структуру  бібліотеки;

схарактеризувати  інноваційні  процеси  в  бібліотечній  справі;  визначити

специфіку методичного центру як інструменту бібліотечного менеджменту. 

Короткі теоретичні відомості

Роль бібліотек у культурному житті суспільства багато в чому зумовлена

їх  загальнодоступністю,  можливістю  безкоштовного  користування

інформаційно-бібліотечними  ресурсами.  На  цьому  заснована  соціально-

адаптаційна функція бібліотек, їх стабільний вплив на суспільну свідомість та

культуру.

Умовою  успішної  модернізації  бібліотек  є  інновації  в  технічній  та

гуманітарній  сфері.  Шукаючи  гідну  альтернативу  втечі   читача  в  Інтернет,

багато  бібліотек  посилено  розвивають  соціальні  функції,  задовольняють

найрізноманітніші потреби місцевого населення, перетворюючись на справжні

центри спільноти. Такі бібліотеки, розвернувшись особою від фондів до читача,

повертають  його,  оскільки  думають  про  його  реальні  потреби  і  проблемах

набагато  більше,  ніж  про  своє  власне  досягнення  успіху.  Не  секрет,  що  в

подібних  бібліотеках  пріоритети  істотно  змінюються:  книги  та  інформаційні

ресурси починають існувати в щільному оточенні лекцій, виставок, зустрічей з

письменниками,  театральних  інсценівок,  розвиваючих  гуртків,  дозвіллєвих

заходів, а часто – прямих соціальних послуг: у бібліотеках створюються ігрові
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кімнати для дітей, чиї батьки займаються в читальних залах, пункти правової

допомоги населенню, кімнати дозвілля для пенсіонері

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  практичну  роботу  на  тему:  «Аналіз  структурної

системи управління міської бібліотеки».

Завдання 2. Розробити  бізнес-план  створення  сучасного  соціокультурного

осередку на базі міської бібліотеки.

Контрольні питання

1. З’ясуйте роль бібліотеки в нових реаліях інформаційного суспільства.
2. Проаналізуйте виробничо-організаційну структуру бібліотеки.
3. Схарактеризуйте інноваційні процеси в бібліотечній справі. 
4.  Визначіть  специфіку  методичного  центру  як  інструменту  бібліотечного

менеджменту.

Література: [3, с.1–20; 5, с. 5–45; 8, с. 5–38; 10, с. 46–48; 12, с. 7–10].

Практичне заняття 20

Тема. Менеджмент дозвіллєвої справи

Мета:  з’ясувати  історію  клубних  установ;  проаналізувати  специфіку

клубного менеджменту; схарактеризувати клубні  установи в аспекті  ідеології

держави.

Короткі теоретичні відомості

Історія  культурно-дозвіллєвих  (клубних)  установ  в  Україні  бере  свій

початок  з  кінця  XIX  – початку  XX  ст.  Першими клубними закладами  були

робочі клуби і народні будинки. Вони включали в себе бібліотеку з читальнею,

недільну школу, глядацький зал для проведення концертів, лекцій і театральних

вистав,  книготорговельну  лавку  і  чайну.  Кошти  на  існування  цих  закладів

давали земства, організації міського самоврядування, товариства грамотності, а

також приватні особи.

Активна  культурна  політика,  що  проводилася  радянською  державою  з

самого  початку  свого  існування,  була  націлена  на  якнайшвидшу  ліквідацію

масової  безграмотності,  на  культурне  і  політичне  просвітництво  народу.
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Централізована  мережа  клубних  установ  була  найбільш  підходящим

інструментом  здійснення  цієї  політики.  Кількість  робочих  клубів  стрімко

зростала,  у  селах  з'являлися  хати-читальні;  розширюючись  по  всій  країні,

клубні установи набували все нових форм: червоні юрти та яранги, агітаційні

поїзди і пароплави.

Говорячи  про  менеджмент  в  установах  клубного  типу,  необхідно

відзначити  зовсім  особливу  природу  цього  менеджменту,  що  принципово

відрізняється  від  менеджменту  в  сферах  професійного  мистецтва,  у  сфері

музейної та бібліотечної справи. 

В установі  культурно-дозвіллєвого типу (назвемо його умовно Будинок

культури) той же відвідувач приходить з абсолютно іншою установкою. Тут він

не  пасивний  споглядач  (слухач,  глядач),  а  головна  дійова  особа.  Той  багаж

вражень,  який  він  придбав  у  своєму  житті,  у  тому  числі  й  у  спілкуванні  з

мистецтвом, з книгою, і яку відчув у собі як потенційну творчу енергію, вона

приходить реалізувати у своєму власному творчому акті. Тому головна функція

Будинку  культури,  навіть  призначення  – надати  людині  можливість  творчої

самореалізації.  Тут він виступає насамперед як  суб'єкт діяльності  організації,

активний учасник усіх  художньо-виробничих процесів  і  тільки потім уже як

об'єкт з погляду соціально-педагогічних завдань керівників творчих колективів

Будинку культури .

Керівника гуртка, секції можна назвати менеджером, оскільки він виконує

всі функції менеджера: планування, організацію, координацію, стимулювання,

контроль.  При  цьому  члени  цього  гуртка  або  секції  не  є  його  підлеглими,

оскільки вони об'єднані в колектив на основі добровільного бажання та інтересу

до справи і, природно, не отримують ніякої матеріальної вигоди.

Організаційна структура клубного установи представляє:

- ряд клубних формувань (від декількох одиниць до декількох десятків,

що залежить від розмірів фінансування), не пов'язаних між собою виробничими

відносинами, що здійснюють свою власну творчо-виробничу діяльність;

- методичний відділ;
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- допоміжні підрозділи: бухгалтерію і технічні служби.

Дирекція клубної установи здійснює загальне керівництво, яке полягає:

- у забезпеченні клубних формувань матеріально-технічними ресурсами,

методичною допомогою (з регіонального Центру народної творчості та ін.);

-  організації  заходів  (концертів,  виставок,  ярмарків,  фестивалів,

спектаклів  і  т.д.),  на  яких  клубні  формування  можуть  продемонструвати

результати своєї діяльності;

-  організації  участі  своїх  клубних  формувань  у  загальноміських

(сільських, районних, регіональних) заходах;

-  встановленні  партнерських  відносин  з  підприємствами й установами,

освітніми організаціями міста (району, регіону і т.д.) з цілями:

- культурного просвітництва;

-  залучення  нових  матеріальних  (у  тому  числі  фінансових)  і

нематеріальних ресурсів;

-  популяризації  діяльності  клубного  установи  та  залучення  нової

аудиторії;

- залученні нових кваліфікованих кадрів і в підвищенні рівня кваліфікації

старих кадрів;

- забезпеченні виконання установою своєї місії, програм і планів.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  практичну  роботу  на  тему:  «Структура  управління

Будинком культури».

Завдання 2. Розробити бізнес-план сучасної клубної установи для дітей.

Завдання 3. Підготувати повідомлення на тему: «Актуальні питання сучасного

менеджменту дозвіллєвої справи» на основі наукових публікацій. 

Завдання 4. Проаналізуйте історію клубних установ в Україні і за рубежем.

Завдання 5. Схарактеризувати  проблеми  та  можливості  клубної  установи  в

сучасному світі.
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Завдання 6. Проаналізувати  особливості  менеджменту  будь-якої  сучасної

клубної установи світу.

Завдання 7. Визначити  комунікаційну  політику  місцевої  клубної  установи,

порівняти її з найкращим світовим досвідом.

Контрольні запитання

1. З’ясуйте історію клубних установ. 
2. Проаналізуйте специфіку клубного менеджменту. 
3. Схарактеризуйте клубні установи в аспекті ідеології держави.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 6, с. 5–38; 8, с. 46–48; 9, с. 7–10].

28



2 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Персонал у сфері культури і кадрова політика. 

2. Вимоги до працівників сфери культури і проблеми їх підготовки. 

3. Зміст і методи підбору компетентного персоналу. 

4. Вимоги до розстановки кадрів. 

5. Санкції. Оцінка й атестація. 

6. Перепідготовка й підвищення кваліфікації. 

7. Примусові нововведення. 

8. Адаптивне нововведення. 

9. Кризове нововведення. 

10. Лідерство і соціально-психологічний зміст керівництва. 

11. Види стилів керівництва. 

12. Фактори формування й динаміка створення стилів керівництва. 

13. Види й методи стимулювання. 

14. Зміст мотивації й види мотивів. 

15. Мотивація і проблема успіху. 

16. Свобода й відповідальність. 

17. Створення і розвиток мотиваційних умов. 

18. Потоки внутрішньоорганізаційної інформації. 

19. Визначення культури організації. 

20. Інерційність системи культури фірми. 

21. Модель комплексу культури фірми. 

22. Зміст культури менеджменту організації. 

23. Поняття фірмового стилю. 

24. Поняття інформаційного дизайну. 

25. Комплекс дизайну середовища. 

26. Зовнішній вигляд персоналу. 

27. Організаційна культура. 

28. Поняття брендінгу. 
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29. Концепція брендінгу. 

30. Умови ефективного брендінгу. 

31. Соціально-психологічний клімат в організації сфери культури. 

32. Ефективність менеджменту організації сфери культури.

33. Проблеми та можливості музею в сучасному світі. 

34. Музей як культуро утворюючий елемент території. 

35. Комунікаційна політика музею. 

36. Підприємницька діяльність музею.

37. Бібліотеки в нових реаліях інформаційного суспільства.  

38. Виробничо-організаційна структура бібліотеки. 

39. Інноваційні процеси в бібліотечній справі. 

40. Методичний центр як інструмент бібліотечного менеджменту. 

41. Стратегії соціального партнерства.

42. Історія клубних установ. 

43. Специфіка клубного менеджменту. 

44. Клубні установи в аспекті ідеології держави.

45. Внутрішні і зовнішні проблеми українських театрів. 

46. Внутрішні і зовнішні проблеми українських філармоній. 

47. Сфера концертного менеджменту і його основні завдання. 

48. Цінова політика. Організація фінансової і громадської підтримки. 

49. Облік додаткових джерел фінансування. 

50. Система абонементів. 

51. Формування іміджу.

52. Кіно  як  феномен  масової  культури  та  інструмент  управління  масовою

свідомістю.

53. Продюсер як ключова фігура кіновиробництва.
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни

«Менеджмент  соціокультурної  сфери»  передбачає  визначення  якості  його

роботи  та  рівня  здобутих  протягом  навчання  умінь  і  знань,  яка  передбачає

оцінювання  в  балах  усіх  результатів,  досягнутих  під  час  поточного  та

підсумкового контролю. 

Поточний  рейтинг-контроль  містить  оцінювання  в  балах  роботи  на

лекційних,  семінарських  і  практичних  заняттях,  факту  та  якості  виконання

самостійних  робіт,  виступів  на  заняттях,  виконання  письмових  та  усних

аудиторних  і  домашніх  завдань,  а  також  інших  обов язкових  навчальних᾽

доручень.

Поточне  оцінювання  здійснюється  у  процесі  вивчення  теми.  Його

основними  завданнями  є:  встановлення  й  оцінювання  рівнів  розуміння  та

первинного засвоєння  окремих елементів  змісту  теми,  встановлення  зв язків᾽

між  ними  і  засвоєним  змістом  попередніх  тем,  закріплення  знань,  умінь  і

навичок. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і

групах, самоконтроль тощо.

Робота  на  лекціях із  застосуванням елементів  діалогу, бесіди,  дискусії,

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами.

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента,

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів тощо. Рівень знань студента з кожної

теми оцінюється від 0 до 5 балів.

5  балів  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (доскональному  або

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. 

3,4  бали  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (базовому  або

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з

теми.  Мовлення  ілюструє  наявність  термінологічної  лексики,  відповідає
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стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у

формуванні певних доведень.

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або

продуктивному.  Завдання,  поставлені  перед  студентом,  виконані,  але  не  в

повному  обсязі.  Спостерігається  поверховість  знань,  відсутня  аргументація

доведень.  Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю,

виклад загалом зв язаний, але помітна бідність словника.᾽

Виконання практичних завдань,  залежно від  рівня розгляду студентами

окремих теоретичних положень теорії  і   навчальної  практики дисципліни, та

умінь і навичок їх практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів.

Критеріями  оцінювання  реферату  є:  відповідність  змісту  реферату

вибраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел,

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної роботи,

стиль,  логічність  викладу,  відповідність  вимогам  щодо оформлення.

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті,

оцінка  за  реферат  може  виставлятися  як  середньоарифметичне  оцінок  за

рецензією та за захист реферату.

За  результатами поточного контролю в  семестрі,  формою підсумкового

контролю якого є залік, студент має можливість отримати до 100 балів.
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