Менеджмент соціокультурної діяльності
назва дисципліни

Тип дисципліни:
вибіркова
Семестр: 2 (магістратури)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 32 (лекції – 16, семінарські – 16 )
Лектор: доц. Сурмач Оксана Іванівна (ел. адреса: surmach_o@ukr.net )
Результати навчання:
Розвиток у студентів загальних та професійних компетенцій: мотиваційної, когнітивної,
інтелектуальної, інформаційно-інструментальної, особистісної, ціннісно-орієнтаційної, соціальнокомунікативної, професійної, творчої.
знати:
- поняття, сутність і специфіку менеджменту в сфері культури, його функції та принципи;
- теоретичні й практичні проблеми менеджменту культури;
- культурну політику в України та перспективні напрями її розвитку;
- типові процедури й рішення з управління кадрами;
- підходи до реалізації альтернативних моделей управління;
- способи залучення і акумулювання позабюджетних коштів;
- системи обліку, звітності і контролю в діяльності закладів культури;
- організацію управління діяльності керівника.
вміти:
- аналізувати стан тенденцій в управлінській технології і перспективні напрями їх розвитку;
- розробляти проекти культурного розвитку окремих територій та районів міста;
- розробляти положення, інструкції та іншу організаційну документацію в закладах культури;
- застосовувати систему стимулювання й мотивації працівників;
- володіти навичками прийняття рішень у можливих нестандартних ситуаціях в управлінській
діяльності закладів культури;
- визначати ефективність системи управління в конкретних закладах культури.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: метою є вивчення управлінської діяльності соціально-культурною сферою в сучасних умовах
соціально-економічного розвитку України.
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