




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – практичне знайомство з типовими процедурами, сучасними 
форматами, сервісами і технологіями в культурному проектуванні, що має допомогти 
студентам на практиці використовувати інструменти проектного менеджменту в 
культурній сфері, організовувати власну проектну діяльність, визначати способи 
виконання професійних завдань. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні культурологічні 
теорії;  основи законодавства України у сфері культури. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; використання іншомовних фахових культурологічних інформаційних 
джерел.` 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Практикум з менеджменту 
культурних проектів» належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у 5 і 
6 семестрах. Навчальна дисципліна спрямована на отримання студентами практичного 
знання і навичок проектного менеджменту в культурній сфері. На основі  знань щодо 
культурного проекту та його складових, планування культурного проекту з’ясовується 
специфіка створення проектної команди, фінансування культурних проектів, організації 
комунікації та PR, а також менеджменту ризиків в культурних проектах. Висвітлюються 
типи культурних проектів: фестивалі, виставки, премії, культурний туризм та культурне 
мапування. Розглядається специфіка освітніх та навчальних  проектів. Розвиваються 
практичні навички фандрейзингової діяльності в межах менеджменту культурного 
проекту. 

4. Завдання (навчальні цілі) – формування навичок організації культурних проектів на 
основі сучасних методів і технологій; створення проектної команди; здатності критично 
аналізувати, на основі використання загальнонаукових та спеціальних наукових 
методів, типи культурних проектів; вміння працювати з проектними ризиками на основі 
розуміння специфіки соціокультурних процесів; розуміння культурної політики в 
інституціях різних рівнів, специфіки функціонування культурних організацій в Україні 
як менеджерів культурних проектів; формування практичних навичок з фандрейзингу 
культурного проекту (пошук відповідної стратегії пошуку коштів на реалізацію проекту, 
комунікація з потенційними спонсорами проекту, підготовка грантової заявки) 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 8. Здатність працювати в команді 
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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 



 Знати:    

1
1.1 

Теоретико-методологічні підходи  
в дослідженні культурних 
інститутів 

Практичні заняття, 
самостійна робота 

Презентації 
самостійної 
роботи, усні 
доповіді 
 

10 

1
1.2 

Особливості  типових  процедур, 
сучасних форматів і технологій в 
культурному проектуванні 

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Презентації 
самостійної 
роботи, усні 
доповіді, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

1
1.3 

Специфіку функціонування 
культурних організацій в Україні 
як менеджерів культурних 
проектів.  

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

1
1.4 

Специфіку типів культурних 
проектів  

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

 Вміти:    

2
2.1 

на практиці використовувати 
інструменти проектного 
менеджменту в культурній сфері  

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, , 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

2
2.2 

застосовувати сучасні гуманітарні 
знання для створення проектної 
команди 

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

2
2.3 

критично аналізувати  проектні 
ризики на основі розуміння 
специфіки соціокультурних 
процесів  

Практичні 
заняття, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 



1
2.4 

збирати, систематизувати, 
узагальнювати та презентувати 
інформацію про креативний 
досвід функціонування різних 
типів  культурних проектів 

Практичні 
заняття, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
дослідження 

10 

 комунікація:    

3
3.1 

використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
культурологічної літератури в 
підготовці до практичних занять 

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

3
3.2 

вільне спілкування з питань 
проектного менеджменту в 
культурній сфері з колегами, 
широкою науковою спільнотою, 
суспільством в цілому 

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  

5 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

демонструвати інноваційність, 
високий ступінь самостійності, 
академічної та професійної 
доброчесності в наукових і 
практичних дослідженнях 
менеджменту культурних 
проектів 

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

презентація 
самостійного 
дослідження  

5 

4
4.2 

демонструвати здатність до 
безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення як наукового 
дослідника і організатора 
проектної діяльності в сфері 
культури 

Практичні 
заняття, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  

5 

   
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

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

12. Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати 
культурні події та проекти з дотриманням законодавства та у 
відповідності до визначених мети та завдань 

+
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+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
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+
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+
+ 

+
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V cеместр 
 

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 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 



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

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна відповідь на  практичних заняттях: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2 –18 / 35 балів 

2. Самостійна робота – завдання № 1-5: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2  –  30 / 45 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складаються із балів, 
отриманих за аудиторну роботу – 1) усні відповіді на семінарах, доповнення та участь в 
дискусіях, 2) самостійну роботу (завдання №1-5). 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, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 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 практичні 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 
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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 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

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

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Участь у дискусіях на практичних заняттях: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 



2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –6 / 8 балів 

2. Самостійна робота – завдання № 6-8: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2  –  12 / 27 балів 

3. Самостійна робота – завдання № 9-11: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2  –  30 / 45 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складаються із балів, 
отриманих за аудиторну роботу – 1) участь у дискусіях на практичних заняттях, 2) 
самостійну роботу (завдання 6-11). 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. 
 

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 практичні 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: 

 

V cеместр 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Усна відповідь на 

практичних 

заняттях, 

доповнення, участь 

в дискусіях  

Теми 1 -7, заняття відбудуться  

згідно з планом навчальних 

занять. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 7 = 35 

Самостійна  

практична  робота 

Виконання завдань: 

1) Аналіз культурної 

організації в Україні, яка надає 

гранти у сфері культури.                    

2) Конспект обраного розділу 

«6» х 5 = 30 «9» х 5 = 45 



книги Річарда Флоріди 

«Homo creativus” 3) 

Формування переліку 

необхідних членів команди для 

обраного типу проекту (обрати 

зі списку: фестиваль;-виставка; 

- бієнале; - тиждень моди; -

концерт(який об’єднує низку 

тематичних подій);-конкурс;-

симпозіум; -форум; -

конференція; -арт-ярмарок;-

видання книги; - створення 

онлайн-платформи - створення 

культурного маршруту) 4) 

Аналіз прикладу українського 

медіа про культуру, у тому 

числі й онлайн-форматів  - 

основні пріоритети, цільова 

аудиторія, тематика, 

інструменти, канали. 5) Ессе на 

тему:  культурний маршрут 

містом України (Додаток 

самостійної роботи)  

Оцінка за 

підсумкову 

контрольну 

роботу 

  12 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 
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Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Участь в дискусіях 

на практичних 

заняттях 

Теми 1 -7, заняття відбудуться  

згідно з планом навчальних 

занять.  

«1» х 6 = 6 «1» х 8 = 8 

Самостійна  робота Виконання завдань: 

6) Аналіз фандрейзингової 

діяльності культурної 

організації.                    

7) Написання спонсорської 

«4» х 3 = 12 «9» х 3 = 27 



пропозиції та/або листа-

запрошення спонсору.  

8) Аналіз організації-

грантодавця.  

Самостійна  робота з 

написання 

грантової заявки 

9) Написання змістової частини 

культурного проекту в межах 

заявки на грант.  

10) Написання комунікаційної 

стратегії культурного проекту 

в межах заявки на грант.  

11) Написання бюджетної 

частини культурного проекту в 

межах заявки на грант. 

«10» х 3 = 30 «15» х 3 = 45 

Оцінка за 

підсумкову 

контрольну 

роботу 

 12 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 

    

 

 

Критерії оцінювання:  

1. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, використовуючи обов’язкову та додаткову культурологічну 

літературу. Демонструє високий ступінь самостійності. 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує лише обов’язкову культурологічну 

літературу. Допускаються несуттєві неточності. 

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

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну культурологічну 

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 

2. Участь у дискусіях: 

1 бали – студент володіє матеріалом, вільно та аргументовано його викладає. 

3. Самостійна  робота – завдання №1-8: 

9-8 балів студент демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження культурних 

інститутів; вміння виявляти зв’язки між культурологічним знанням та його 

застосуванням на практиці; вміння пояснювати стратегії, тактики та методи, базові 

вектори розвитку інституційних практик культури. Студент у повному обсязі володіє 



культурологічним матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та 

всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, демонструє самостійність, достовірність, доброчесність проведеного 

дослідження.  

7-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє культурологічним матеріалом, 

вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє здатність до аналізу 

комплексних проблем дослідження культурних інститутів, але не виявляє зв’язки 

між культурологічним знанням та його застосуванням на практиці. Робота є  

самостійною, містить певні неточності  

5-4 балів – студент написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені 

поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, використовує 

лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності.  

3-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 

проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані дослідження. 

4. Самостійна  робота – завдання №9-11: 
15-11 балів студент демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження культурних 

інститутів; вміння виявляти зв’язки між культурологічним знанням та його 

застосуванням на практиці; вміння пояснювати стратегії, тактики та методи, базові 

вектори розвитку інституційних практик культури. Студент у повному обсязі володіє 

культурологічним матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та 

всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, демонструє самостійність, достовірність, доброчесність проведеного 

дослідження.  

10-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє культурологічним матеріалом, 

вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє здатність до аналізу 

комплексних проблем дослідження культурних інститутів, але не виявляє зв’язки 

між культурологічним знанням та його застосуванням на практиці. Робота є  

самостійною, містить певні неточності  

5-4 балів – студент написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені 

поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, використовує 

лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності.  

3-0 балів – студент не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 

проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані дослідження. 

5. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів - студент у повному обсязі володіє культурологічним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст 



поставленого завдання; демонструє зв’язок між  культурологічним знанням та 

його застосуванням на практиці; використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, доброчесність 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє культурологічним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність у судженнях.  Робота містить несуттєві 

неточності  

10-6 балів - загалом володіє культурологічним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до 

критичного аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, робота 

містить суттєві неточності 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо розкриває 

зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

V cеместр 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Частина 1 

1 

Тема 1.  Культурний проект та його складові. 
Планування культурного проекту. Культурні 
організації в Україні як менеджери культурних 
проектів.  
 

4  

 
Самостійна робота №1. Аналіз культурної 
організації в Україні, яка надає гранти у сфері 
культури. 

 12 

2 
Тема 2. Фінансування культурних проектів у 
межах проектної заявки. Креативна економіка. 

2  

 
Самостійна робота №2. Конспект обраного 
розділу книги Річарда Флоріди «Homo creativus” 
 

 12 

3 

Тема 3.  Створення проектної команди у межах 
проектної заявки. Менеджмент ризиків у 
культурних проектах. 
 

4  

 

Самостійна робота №3. Формування переліку 
необхідних членів команди для обраного типу 
проекту (обрати зі списку:  
фестиваль;-виставка; - бієнале; - тиждень моди; 
-концерт(який об’єднує низку тематичних 
подій);-конкурс;-симпозіум; -форум; -конференція; 
-арт-ярмарок;-видання книги; - створення 
онлайн-платформи - створення культурного 
маршруту) 

 12 

4 

Тема 4.  Комунікації у культурних 
проектах. PR для культурних 
проектів.  Культурний менеджмент та медіа. 
Українські медіа про культуру. 

4  

 

Самостійна робота №4. Аналіз прикладу 
українського медіа про культуру, у тому числі й 
онлайн-форматів  - основні пріоритети, цільова 
аудиторія, тематика, інструменти, канали. 
Комунікації у проектній заявці. 

 12 

Частина 2 

5 
Тема 5. Типи культурних проектів. Фестивалі та 
премії. Туризм, культурне мапування та 
культурні маршрути. 

4  

 
Самостійна робота №5. Есе на тему:  культурний 
маршрут містом України 

 12 

6 
Тема 6. Типи культурних проектів. Виставкові 
проекти. 

4  

7 
Тема 7. Типи культурних проектів. Освітні та 
навчальні проекти, резиденції. 

4  



8 
Підсумкова контрольна робота. Створення відео-
інструкції з теми курсу  

4  

 ВСЬОГО 30 60 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Практичних занять  – 30 год. 
Самостійна робота  - 60 год. 

 

                                                                VI cеместр 
                                                             

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Практичні 
заняття  

Самостійна робота 

 

1 

Тема 1.  Класифікація форм власності заявника. 
Фізична особа, ФОП і громадська організація: 
основні характеристики і специфіка 
оподаткування. 

2  

2 
Тема 2. Фандрейзинг: види і способи пошуку 
фінансування проекту. 

4  

 
Самостійна робота №6. Аналіз фандрейзингової 
діяльності культурної організації 

 10 

3 
Тема 3.  Грант-менеджмент: стадії, основні 
навички, поняття.  
 

4  

 
Самостійна робота №7. Написання спонсорської 
пропозиції та/або листа-запрошення спонсору 

 10 

4 
Тема 4.  Види грантів та ключові елементи 
заявки на грант. 

4  

 
Самостійна робота №8. Аналіз організації-
грантодавця  

 5 

6 Тема 5. Змістова частина заявки. 4  

 
Самостійна робота №9. Написання змістової 
частини культурного проекту в межах заявки на 
грант 

 10 

7 
Тема 6. Комунікаційна стратегія як вагомий 
елемент заявки на грант. 

4  

 
Самостійна робота №10. Написання 
комунікаційної стратегії культурного проекту в 
межах заявки на грант 

 10 

8 Тема 7. Бюджетна частина заявки. 4  

 
Самостійна робота №11. Написання кошторису 
культурного проекту в межах заявки на грант 

 15 

9 
Підсумкова контрольна робота. Презентація  
грантової заявки проекту 

4  

 ВСЬОГО 30 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:  
Практичних занять  – 30 год. 
Самостійна робота  - 60 год. 
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