




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів в ході навчального процесу з основними 

формами, принципами і методами діяльності в сфери культури; особливостях роботи 

інституцій; набуття професійних якостей щодо здійснення експертизи культурних 

феноменів, реалізації культурних проєктів.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні культурологічні 

поняття та категорії; специфіку соціокультурної діяльності; роль проєктної діяльності у 

розвитку культури. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії та класифікації 

культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів; використовувати набуті 

знання та вміння у виробничій діяльності. 

3. Володіти елементарними навичками управління інформацією; критичного ставлення 

та прогнозування стосовно культурно-мистецьких подій та явищ. 

4. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Виробнича  практика» належить до 

переліку обов’язкових дисциплін та викладається у VI семестрі бакалавратури. Навчальна 

дисципліна знайомить студентів зі структурою, основними елементами та етапами роботи 

організацій культури та функціональними обов’язками персоналу в цих закладах; 

культурною політикою в інституціях різних рівнях; методикою реалізації культурних 

проєктів у інституціях; виховує здатність спілкуватись з представниками різних професій, 

створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати проекти (культурно-

мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об'єктів професійної діяльності, використовуючи 

актуальну нормативну основу. 

5. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення із структурою, проєктами та результатами 

діяльності закладів культури та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму 

досліджень; оволодінням навичками обробки та аналізу даних. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 7. Здатність працювати автономно 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

ФК 1. Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій формі, 

надавати відповідну аргументацію. 

ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 

культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства.  

ФК 6. Здатність аналізувати культурну політику в інституціях різних рівнів. 

ФК 7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на 

основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 

ФК 8. Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати проекти 

(культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об'єктів професійної діяльності, 

використовуючи актуальну нормативну основу. 

ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію 

культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та 

візуальні технології. 

ФК 11. Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи та технології. 

5. Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 



Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Основні терміни, категорії та 

класифікації культурології в аналізі 

культурних явищ та характеристик 

культурних процесів в сучасному 

світі 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

20 

1

1.2 

Структуру, основні елементи та 

етапи роботи організацій культури 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 

1

1.3 

Основи впровадження культурної 

політики в інституціях різних рівнів 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

створювати аналітичні звіти, 

застосовуючи різну методику, 

пов’язану з реалізацією культурних 

проєктів у інституціях 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 

2

2.2 

проводити дослідження актуальних 

проблем соціокультурної діяльності 

в міждисциплінарному просторі 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

здатність здійснювати комунікацію 

з представниками різних інституцій, 

розробляти рекомендації щодо 

питань роботи закладів культури 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 

3

3.2 

генерувати проєкти (культурно-

мистецькі, художні та дозвіллєві) в 

сфері професійної діяльності, 

використовуючи актуальну 

нормативну основу 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

соціокультурних досліджень, вільно 

володіти методами обробки, аналізу 

та синтезу інформації 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 

4

4.2 

вирішувати комплексні завдання, 

пов’язанні із верифікацією 

результатів існуючих 

оприлюднених соціокультурних 

досліджень, та порівнювати їх із 

Виробнича 

практика 

звіт про 

стажування в 

установі 

10 



результатами власне проведених 

досліджень  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни 

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

3. Створювати логічно і структурно 

організовані тексти з питань культурології, 

відповідно до спеціалізації. 

   
+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
  

6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів 

культурної практики, визначати ступінь їх 

актуальності із застосуванням релевантних 

джерел, інформаційних, комунікативних 

засобів та візуальних технологій. 

       
+

+ 

+

+ 

8. Інтерпретувати культурні джерела 

(речові, друковані, візуальні, художні) з 

використанням спеціальної літератури та 

визначених методик, аргументовано 

викладати умовиводи щодо їх змісту. 

       
+

+ 

+

+ 

9. Аналізувати ефективність культурних 

політик, технологій реалізації культурних 

ідей у контексті конкретних параметрів їх 

впровадження. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
      

10. Розпізнавати та класифікувати різні 

типи культурних продуктів, визначати їх 

якісні характеристики на основі 

комплексного аналізу. 

   
+

+ 

+

+ 
    

11. Здійснювати експертну оцінку 

культурних об’єктів за заданими 

критеріями та надавати рекомендації щодо 

їх соціальної актуалізації. 

+

+ 
    

+

+ 

+

+ 
  

12. Обґрунтовувати, розробляти та 

реалізовувати культурні події та проекти з 

дотриманням законодавства та у 

відповідності до визначених мети та 

завдань. 

      
+

+ 
  

13. Презентувати знання про культуру 

відповідно до спеціалізації представників 

різних професійних груп та здобувачів 

освіти. 

        
+

+ 

14. Вести публічну дискусію та 

підтримувати діалог з питань української 

культури з фахівцями та нефахівцями. 

     
+

+ 
   

15. Вільно спілкуватися з професійних 

питань усно та письмово державною та 

іноземними мовами з урахуванням мети 

спілкування та соціокультурних 

особливостей його контексту. 

     
+

+ 
   



16. Визначати, формулювати та 

аргументувати власну громадянську та 

професійну позицію щодо актуальних 

суспільних питань. 

     
+

+ 
   

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання роботи за період практики: 

Виробнича практика (стажування в науково-дослідній установі): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 60 / 100 балів 

Загальну кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього терміну практики. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за виробничу практику (ознайомлення з структурою та поточними проєктами 

закладу культури, виконання завдань, оформлення звіту щодо практики). Всі види робіт за 

період практики мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів 

У разі відсутності під час практики студент має відпрацювати завдання в письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж терміну практики. Диференційований залік виставляється за 

результатами роботи студента впродовж усього терміну практики і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати невиконані види роботи в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою керівнику практики. 

Підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми 

кількості балів за усі форми практики (мінімум 60, максимум 100 балів). Диференційований залік  

відбувається в формі звіту та його усної презентації на засіданні кафедри етики, естетики та 

культурології. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми кількості балів за 

виконання виробничої практики, науково-дослідної роботи та апробації наукової роботи. 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів за період практики Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 60 60 

Максимум 100  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період практики Кількість балів 

Min – 60 бали Max – 100 балів 



Виробнича 

практика - 

стажування в 

установі 

Ознайомлення зі специфікою 

роботи установи, її 

структурою та поточними 

проєктами 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Виконання завдань 

запропонованих куратором 

інституції 

«48» х 1 = 48 «80» х 1 = 80 

Оформлення звіту щодо 

проходження виробничої 

практики 

«6» х 1 = 6 

 

«10» х 1 = 10 

 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

Критерії оцінювання: 

Виробнича практика (стажування в закладі культури): 

80-70 балів – студент у повному обсязі виконує завдання в межах стажування, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених завдань, спираючись на необхідну 

методичну літературу. 

69-49 балів – студент у достатньому обсязі виконує завдання в межах стажування, але 

може припускатися несуттєвих помилок. Може припускатися несуттєвих помилок та 

мати недоліки у виконанні завдань. 

48-30 балів – в цілому виконує завдання в межах стажування, але не демонструє 

глибини знань, не використовує методичну літературу. Допускає суттєві помилки під 

час виконання завдань. 

29-0 балів – не в повному обсязі, фрагментарно та поверхово виконує завдання в 

межах стажування. Має суттєві помилки в роботі. 

1) Ознайомлення зі структурою та поточними проєктами, які проходять в установі, де 

проходить виробнича практика та 2) оформлення звіту: 

10-7 бали – студент у повному обсязі володіє матеріалом щодо роботи інституції, 

вільно та всебічно розкриває зміст практики, правильно інтерпретує отримані 

результати, демонструє самостійність, достовірність. 

6-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом щодо роботи інституції, 

фрагментарно та поверхово викладає зміст практики, недостатньо ґрунтовно 

розкриває результати практики.  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано /Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 



№ 

п/п 

 

Назва   

 

Кількість годин 

1 

Ознайомлення зі специфікою роботи установи, 

її структурою та поточними проєктами 5 

2 

Виконання завдань запропонованих куратором 

інституції 80 

3 

Оформлення щоденника та звіту щодо 

проходження виробничої практики 5 

 ВСЬОГО 90 

Загальний обсяг 90 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  

1. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, 

В. Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.  

2. Культурологія: енциклопедичний словник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка ; за ред. В. П. Мельника. — Львів: Вид-во ЛНУ, 2013. — 508 с.  
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Додаток 1. Форма щоденника студента-практиканта щодо проходження 

виробничої практики 

Для студентів обов’язковим є ведення щоденника студента-практиканта, в якому 

фіксується зміст і всі види робіт, які виконував студент протягом її проходження. Щоденник 

підписується студентом і викладачем практики. 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Філософський факультет 

Кафедра етики, естетики та культурології 

 

 

 

ЩОДЕННИК 

студента-практиканта ІІІ курсу 

Прізвище Ім’я По-батькові 

ОПП «Культурологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

спеціальність 034 «Культурологія», 

денної форми навчання 

 

 

Період практики: _______________________ 

Місце практики: ___________________________ 

Керівник практики: к.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та культурології 

Тормахова Анастасія Миколаївна 

 

№ п/п Дата Вид роботи Примітка Підпис 

1. . Ознайомлення зі 

специфікою роботи 

інституції 

  

2.  Виконання завдань 

запропонованих 

куратором інституції 

  

3  Оформлення звіту 

щодо проходження 

виробничої практики 

  

 

Підпис практиканта 

Підпис керівника практики 

 

 

До щоденника студентом-практикантом додається розгорнута інформація щодо 

виконання практичних завдань, написання текстів, написання аналізу практики. 

 

 

Додаток 2. Форма звіту про проходження виробничої практики студентом  

 

За підсумками практики студент складає звіт, форму якого наведено нижче. Керівник 

практики підводить підсумки здійсненої роботи, всебічно проаналізувавши, оцінює її. 

 



Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Філософський факультет 

Кафедра етики, естетики та культурології 

ЗВІТ 

про проходження виробничої практики студентом ІІІ курсу   

Прізвище Ім’я По-батькові 

ОПП «Культурологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

спеціальність 034 «Культурологія», 

денної форми навчання 

 

 

У період з ____по ______ я проходив (ла) виробничу практику у________________ 

Керівник практики: к.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та культурології 

Тормахова Анастасія Миколаївна 

 

За період практики я виконав (ла) такі види робіт: 

 

1. Виробнича практика 

№ Вид роботи Результат 

виконаної 

роботи 

Дата  Оцінка Підпис 

керівника 

      

 

Дата, підпис студента-практиканта 

Підпис керівника практики 

 

Затверджено 

на засіданні кафедри _____________ Оцінка практики _____________ 

Протокол № ____________ 

 

 

 

По закінченні студентом проходження практики керівник практики перевіряє 

щоденник, затверджує (попередньо) звіт і виставляє загальну оцінку. Кафедра обговорює 

звіти кожного практиканта і, за наявності необхідних результатів, затверджує їх. Студентам-

практикантам виставляється оцінка в заліковій книжці за виробничу практику у вищому 

навчальному закладі. 

 

 


