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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

В МИСТЕЦТВІ» 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: І курс, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Яковлев Олександр Вікторович 

Контакти yakovlev@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра кафедри режисури та акторського мистецтва 

Посада доктор культурології, професор 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Написав та видав понад 90 наукових публікацій, автор та співавтор 5-ти монографій та 1 підручника 

«Соціокультурне проектування в мистецтві: теорія та практика». Бере участь у роботі двох 

спеціалізованих вчених рад – в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв та Національній 

музичній академії України імені П. І. Чайковського. 

Головний редактор журналу «АРТ-платФОРМА» 

Входить до складу редакційної колегії наукового фахового видання України (категорії «Б») 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв «Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв», «Культура і Сучасність» 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета та завдання навчальної дисципліни «Соціокультурне проектування в мистецтві». 

Специфіка курсу соціокультурне проектування у мистецтві орієнтована на просвітницький результат, що 

дозволяє адекватно вирішувати проблеми соціокультурної сфери в умовах реформування країни. 

Інноваційні проектні технології, що використовуються в процесі реалізації проектів у сфері мистецтва, 

дозволяють виявити культурні потреби, розширити цільову аудиторію, інтенсифікувати зворотний 

зв’язок із суб’єктами культурної діяльності, формувати інформаційно-комунікаційний культурний 

простір, підвищити комплексну ефективність культурно-мистецької діяльності. 

ОПИС КУРСУ 
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Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – І 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – І 

Модулів – 1 Семестр – 2-й Модулів – 1 Семестр – 2-й 

Змістових модулів – 2 
Лекції – 32 

Змістових модулів – 2 Лекції – 8 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 4 
Практичні – 28  

Індивідуальні – немає Індивідуальні – немає 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

  

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних –12  

 

Самостійна робота – 

60 

Самостійна робота – 

108 

Форма контролю – 

диф.залік 

Форма контролю – 

диф.залік 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

7. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності  

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції. 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню 

інтерпретації, аранжуванню та перекладу музики, звукорежисерської практики 

обробки звуку. 

8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно 

і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного 

виступу. 
 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне 

забезпечення. 10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи 

та оцінювати ризики. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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Робота студентів базується на вивченні та засвоєнні теоретичних матеріалів а також самостійної 

роботи. Під час роботи над квестом працюємо у групах, брейнштормимо та готуємо презентаційні 

прототипні матеріали. 

Контроль проводиться у формах: поточного усного опитування, яке включає контроль рівня знань 

студентів, щодо засвоєння ними тем з навчальної дисципліни, здійснюється під час практичних занять 

і включає перевірку знань відповідного теоретичного матеріалу та правильність виконання домашніх 

та самостійних завдань; письмового контролю; тестового методу перевірки знань та підсумкова 

семестрова форма контролю, відповідно до навчального плану. 

Залік/диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 

семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 
 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – І 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – І 

Модулів – 1 Семестр – 2-й Модулів – 1 Семестр – 2-й 

Змістових модулів – 2 
Лекції – 32 

Змістових модулів – 2 Лекції – 8 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 4 
Практичні – 28  

Індивідуальні – немає Індивідуальні – немає 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

  

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних –12  

 

Самостійна робота – 

60 

Самостійна робота – 

108 

Форма контролю – 

диф.залік 

Форма контролю – 

диф.залік 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  Оцінка ECTS  
для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0-34 F 
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Система накопичення балів 
 

 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

 

Формула до екзамену 
300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. «Соціокультурне проектування в мистецтві: Теорія та практика». Н. Івановська, О. Яковлев, 

В. Шульгіна. 

Допоміжна 

1. «50 Золотих Правил Управління Проектами». В. Кордьє. 

2. Scrum. Революційний метод управління проектами. Джефф Сазерленд. 

3. «Принципи». Рей Даліо. 

4. «Людський фактор. Успішні проекти і команди». Том Демарко і Тімоті Лістер. 

5. «Deadline». Том ДеМарко. 

6. «Чому вони не працюють?». Сьюзен Фаулер. 

 

Інформаційні ресурси  

1.https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art- 

menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dy

s tsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf 

2. https://nakkkim.edu.ua/images/Special-Science-Council/Materialy-Dysertaciy/2017- 

Ivanovska/autoreferat.pdf 

3. file:///C:/Users/User/Downloads/apitphk_2017_39_6.pdf 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей 

бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – 

всі практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані 

шляхом завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення. 

 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dystsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dystsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dystsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dystsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Special-Science-Council/Materialy-Dysertaciy/2017-Ivanovska/autoreferat.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Special-Science-Council/Materialy-Dysertaciy/2017-Ivanovska/autoreferat.pdf

