




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про 
менеджмент культурних проектів, оволодіти теоретичними знаннями та практичними 
навичками щодо створення культурних проектів, історії становлення музейно-
виставкової сфери та формування практичних навичок щодо організації виставково-
експозиційної діяльності. Мета передбачає набуття комплексних знань про 
менеджмент культурних проектів та музейно-виставкову діяльність на основі 
культурологічних, соціологічних, економічних, правових знань, обізнаності у сучасних 
PR та  інформаційних технологіях. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; етапи та специфіку розвитку художньої 
сфери; культурологічні поняття та категорії; культурологічні теорії та методи 
культурологічних досліджень, у т.ч. методи соціології культури, економіки культури. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; практично застосовувати отримані теоретичні знання; 
прогнозувати перспективи розвитку культурних явищ, орієнтуватися в основних 
етапах та змістовній специфіці виставково-експозиційної діяльності, історії 
формування музеїв та провідних ярмарок і бієнале, аналізувати основні принципи 
побудови експозицій та визначати їх риси, вміти створювати власні виставкові проекти 
й чітко орієнтуватися в основних етапах їх формування.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 
фахових культурологічних інформативних джерел; аналізу різних етапів становлення 
виставково-експозиційних практик, класифікації видів виставок, формування 
концепції заходу, планування основних етапів реалізації виставки, підбору творів до 
експозиції, технічного та інформаційного супроводу заходу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Менеджмент культурних проектів 
та виставково-експозиційні практики» належить до переліку вибіркових дисциплін та 
викладається у VI семестрі бакалаврату. В курсі викладаються основи теоретичного 
осмислення та практичного втілення менеджменту культурних проектів. Навчальна 
дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про менеджмент в сфері культури, 
своєрідність та характеристики культурного проекту, законодавчу політику України 
щодо сфери культури, специфіку створення культурного проекту, його ресурсне 
забезпечення, вміння організовувати проектну команду, залучати до співпраці 
спонсорів та меценатів, аналізувати наслідки здійснення культурного проекту.  
Відбувається ознайомлення студентів з історією становлення виставково-
експозиційної сфери та практикою організації виставкових заходів. Розглядається 
специфіка експозиційної діяльності як важливої складової культурної сфери в 
контексті як вітчизняного, так і світового досвіду. Визначається основний перелік та 
види виставок за їх тематичною та змістовною наповненістю. Розглядається специфіка 
виставково-експозиційної діяльності музейних інституцій в контексті різних періодів 
їх становлення. Аналізується практичних досвід виставкових практик провідних 
ярмарок, бієнале, аукціонних домів, концептуальних виставок сучасного мистецтва 
тощо. Шляхом інтерактивної та групової роботи здійснюється закріплення практичних 
навичок, необхідних у сфері виставково-експозиційних практик. 



4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
культурні проекти загалом та сучасні виставково-експозиційні практики зокрема. 
Показником оволодіння такого роду знань є не лише знайомство з культурними 
проектами та історією становлення виставково-експозиційних практик, але й виробка 
стрижневих навичок, необхідних для створення музейної, галерейної та іншого роду 
експозиції та культурних проектів, що базується на залучення провідного досвіду як 
українських, так і зарубіжних інституцій та кураторів.  

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 8. Здатність працювати в команді. 
ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 
ФК 1. Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій 
формі, надавати відповідну аргументацію. 
ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 
загальнонаукових та спеціальних наукових методів. 
ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, 
антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо). 
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. 
ФК 12. Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та міжкультурної 
комунікації. 

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 
Визначення предмету та завдань 
менеджменту культурних 
проектів; структуру культурного 
проекту; специфіку організації 
проектної команди; 

лекції, семінари усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 



1
1.2 

Особливості організації 
культурного проекту та реалізації 
його етапів із застосуванням 
реклами та PR; Значення 
соціологічних досліджень при 
створенні культурного проекту та 
задля аналізу наслідків його 
проведення;  

лекції, семінари усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1
1.3 

історичні етапи становлення 
виставково-експозиційної 
практики; особливості роботи 
музейних інституцій та основні 
види музейних експозицій 

лекції, семінари усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1
1.4 

специфіку функціонування 
культурних інституцій, аукціонів, 
бієнале й інших виставок в 
сучасному арт-просторі; роль 
кураторства та арт-менеджменту 
в експозиційно-виставкових 
практиках 

лекції, семінари усні доповіді, 
контрольна 
робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
Застосовувати загальні 
положення менеджменту в сфері 
культури до аналізу існуючих 
культурних проектів; 
Здійснювати спробу створення 
власного культурного проекту; 

самостійна робота проект 10 

1
2.2 

виступати куратором та арт-
менеджером виставкових 
проектів різного спрямування; 
визначати стратегічні цілі 
виставкових проектів та 
забезпечувати їх поточне 
функціонування 

cамостійна робота проект  10 

 комунікація:    
3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання та використовувати 
знання іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
вести полеміку стосовно питання 
ролі та значення культурних 
проектів в розвитку культури; 

семінари усні доповіді, 
дискусії 

10 

2
3.2 

освоювати новітню літературу 
щодо організації арт-проектів в 
ході підготовки; працювати в 
малих групах, презентувати 
власні виставково-експозиційні 
проекти у вигляді презентацій та 
3-д візуалізацій; 

семінари, 
самостійна робота 

 

усні доповіді, 
дискусії, 
проект 

10 

 автономність та    



відповідальність: 
4.1 4

4
.
1 

шукати актуальні ідеї для 
облаштування соціально 
значимого культурного проекту; 
вирішувати комплексні завдання, 
пов’язані з плануванням 
культурного проекту, його етапів 
та шляхів практичного втілення; 

самостійна робота проект 10 

4.2 4
4
.
2 

 
 

нести відповідальність за твори й 
об’єкти, представлені в експозиції 
виставкового проекту й 
дотримуватися основних 
принципів авторського права. 

самостійна робота проект  10 

  
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

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. 

      +
+ 

+
+ 

+
+ 

 

 
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 – 1.4), 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 семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

3.1, 3.2 –24 / 40 балів 

2. Самостійна робота (підготовка культурного та виставково-експозиційних 

проектів): РН – 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 - 24 / 40 балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (створення культурного та виставково-експозиційних 

проектів). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

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

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру 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 пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 



Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, участь в 

дискусіях 

До теми: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«2» х 14 = 28 

 

«4» х 14 = 56 

Самостійна робота Підготовка власного 

інноваційного культурного  

проекту  

«10» х 1 = 10 «12» х 1 = 12 

 Підготовка власного 

виставково-експозиційного 

проекту  

«10» х 1 = 10 «12» х 1 = 12 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-14 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Відпрацювання семінару (конспект першоджерел): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Самостійна робота (культурний та виставково-експозиційний проекти): 

 12-10 бали - студент підготував високоякісний, професійно представлений 

культурний чи виставковий проект, вільно та аргументовано його представляє, 



глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує знання лекційного матеріалу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість створеного проекту 

9-8 балів - студент на достатньому рівні підготував культурний чи виставковий 

проект, вільно його представляє, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує знання лекційного 

матеріалу, демонструє самостійність створеного проекту.  Допускаються несуттєві 

неточності.   

7-6 балів – студент в цілому підготував культурний чи виставковий проект, але не 

демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не 

спирається на опанований у ході лекцій матеріал, робота містить суттєві 

неточності 

5-0 балів – студент підготував культурний чи виставковий проект не у повному обсязі, 

фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених 

питань. Має суттєві помилки в його створенні.  

Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність підсумкової контрольної роботи.  

Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, підсумкова робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

підсумковій роботі.  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
п/п 

Назва теми Лекції Семінари Самостійна 
робота 

 Частина 1. Менеджмент культурних проектів 
1.  Поняття «культурний 

проект»: сутність, 
природа та характерні 
ознаки.  

2 2 4 

2.  Специфіка культурних 
проектів 

2  2 

3.  Засоби, методи та форми 
організації культурних 
проектів 

2  2 

4.  Реклама та PR в 
культурному проекті 

4 2 4 

5.  Ресурсне забезпечення 
культурних проектів 

2 2 4 

6.  Сутність цільових 
культурних проектів  

2  2 

7.  Складові компоненти 
менеджменту 
культурних проектів. 
Функції менеджменту 
культурних проектів 

2 2 4 

8.  Сутність і структура 
проектної команди. 
Особливості розвитку 
проектної команди 

2  2 

9.  Менеджер проектної 
команди. Мотивація 
учасників культурного 
проекту 

2 2 4 

10.  Партнерство як 
технологія проектування 
в сфері культури 

2  2 

11.  Фінансування 
культурних проектів 

2 2 4 

12.  Технології фандрайзингу 
у культурних проектах. 
Оформлення проектної 
заявки. Формування 
бюджету 

2  2 

13.  Значення соціологічних 
досліджень у культурних 
проектах 

2 2 4 



14.  Специфіка проведення 
фокус-груп. Кейс-метод 
та особливості його 
застосування при 
організації культурних 
проектів. Самостійна 
робота «Культурний 
проект» 

2  20 

 Частина 2. Виставково-експозиційні практики 

15.  Історія становлення 
музейної практики 

2  2 

16.  Венеційська бієнале: 
особливості 
функціонування з 1895 р. 
до наших днів 

2 2 4 

17.  Комерційні ярмарки та 
концептуальні виставки 
сучасності 

2  2 

18.  Музейні експозиції: 
принципи організації 

2 2 4 

19.  Класифікація художніх 
виставок та їх особливості 

2  2 

20.  Практичні основи 
організації виставок 

2 2 4 

21.  Українські виставкові 
проекти: аналіз основних 
принципів реалізації 

2  2 

22.  Арт-проект: аналіз 
виставкової складової 
поняття. Прибуткові і 
неприбуткові арт-проекти. 

2 2 4 

23.  Масштабні арт-проекти: 
бієнале, ярмарок, 
фестиваль. 

2  4 

24.  Виставки в межах 
персонального просування 
митця: арт-премія, конкурс, 
резиденція. 

2 2 4 

25.  Міждисциплінарні 
можливості художньої 
виставкової діяльності. 

2  2 

26.  Віртуальні і цифрові 
формати виставок. NFT і 
crypto арт-проекти. 

2 2 4 

27.  Вуличні виставкові 
проекти. 

2  4 

28.  Соціальні цінності 
виставкової діяльності. 
Інклюзивність. Самостійна 
робота: «Виставково-
експозиційний проект» 

2 2 20 

 Контрольна робота 2   



 Всього  60 28 122 
     

 
 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекційні заняття – 60 год 

Семінарські заняття –28 год. 

Самостійна робота  - 122 год. 
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