
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Менеджмент креативних  індустрій» 

Назва дисципліни Фестивальна діяльність 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський)  

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності  

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма  

Менеджмент креативних індустрій 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 26год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

4 курс 8 семестр  

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК7. Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на 

основі їх делегування. 

СК12. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми 

забезпечення соціокультурного партнерства. 

СК14. Здатність організовувати роботу з різними 

стейкхолдерами соціокультурної діяльності. 

СК17. Здатність застосовувати у професійній діяльності світові 

теорії і концепції з креативного мислення, планування, 

управління. 
 



СК19. Здатність генерувати креативні ідеї для організації та 

проведення ділових та розважальних івентів. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН8. Визначати соціокультурний потенціал різних 

стейкхолдерів культурного життя. 

ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптовувати найкращий 

досвід соціокультурної, креативної розбудови. 

ПРН11. Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в 

професійну діяльність. 

ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

ПРН15. Установлювати комунікативний діалог з різними 

професійними суб’єктами та групами. 

ПРН21. Виявляти найкращі вітчизняні та світові практики з 

розвитку креативного сектора у сфері культури, адаптовувати їх 

до власної професійної практики. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Фестивальна діяльність» є 

формування знань щодо теоретичних основ фестивальної 

діяльності, а також практичних її аспектів.  

Завданнями дисципліни є: вивчення основних термінів та 

понятійного апарату; формування уявлення про специфіку 

фестивальних заходів; надання здобувачам вищої освіти 

інформації щодо сутності, значення, форм фестивальної 

діяльності; соціокультурних функцій фестивалів; проєктування 

фестивалів; забезпечення зацікавлення здобувачів вищої освіти 

в активній науково-дослідній діяльності, спрямованій на 

дослідження фестивального руху. 

Змістовий модуль № 1. 

«ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ФЕСТИВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

1.1. Історичні передумови виникнення фестивалів (4 год.) 

1.2.   Фестиваль як форма культури (2 год.) 

Змістовий модуль № 2. 

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФЕСТИВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

2.1. Сутність, значення, форми фестивальної діяльності (4 год.) 

2.2. Різновиди та функції фестивалів (2 год.)  

Змістовий модуль № 3. 

«ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФЕСТИВАЛЮ ЯК 

КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТУ» 

3.1. Законодавче регулювання фестивальної діяльності (2 год.) 

3.2. Розвиток фестивального руху в Україні та світі: проблеми, 

загрози, передовий досвід (4 год.) 

Змістовий модуль № 4. 

«ПРОЄКТУВАННЯ ФЕСТИВАЛІВ» 

4.1. Управління соціокультурними проєктами (4 год.) 

4.2. Креативність в розвитку фестивального руху (4 год.) 
 

 

 

 



Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 45 бали  

(від 0 до 3 балів за кожне практичне заняття). 

2. Самостійна робота – 21 бал. 

3. Модульний контроль – 8 балів (2 бали за кожний модуль). 

4. Залік  – 16 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM4NTExNjI5Mjc5?hl=uk  

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни: 

1. Воробйова Н. П. Бенчмаркінг як сучасна маркетингова 

технологія підвищення конкурентоспроможності організації. 

Економіка і менеджмент культури. 2018. №1-2. С. 44-52. 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Ekon_i_Management/EMI

_1-2_2018.pdf 

2. Воробйова Н. П. Соціокультурне брендування на шляху 

євроінтеграції України. Матеріали міжнародного симпозіуму 

«Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-

практичне партнерство» Київ: НАКККіМ, 2019. С. 17-19. 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/2019-kult-

myst-studii-tezy-sympoziumu.pdf 

3. Воробйова Н. П. Світові практики соціокультурного 

орендування. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених, аспірантів та магістрів 

«Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» (5-6 грудня 

2019 р., м. Київ). С. 114-115. 

https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/Tezy_konf_k_

m_2019.pdf 

4. Воробйова Н. П. Регіональний туризм в побудові 

регіонального бренду.  Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Регіональний туризм: сучасний стан 

та шляхи оптимізації» : (м. Київ, 2 квітня 2021 р.) Київ : КРОК, 

2021. С.16-19. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZQQgHmPCdd

DpnPvBlXfXPsWR?projector=1&messagePartId=0.1 

Основна: 

1. Вишневська Г. Г., Цегельник А. О. Гастрономічні свята та 

фестивалі як туристична атракція. Географія та туризм: наук. 

зб.  К.: Альтерпрес, 2012. С. 55–62.  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM4NTExNjI5Mjc5?hl=uk


2. Вороніна Г. Б. Фестивальний туризм як новий напрям 

світового туризму Географія та туризм: наук. зб. К.: 

Альтерпрес, 2010. С. 31–342. 

3. Давидовський К. Ю. Соціокультурні виміри міжнародного 

фестивального руху: за результатами ІV міжнародного 

музичного фестивалю «Віртуози 219 планети». Актуальні 

проблеми історії, теорії та практики художньої культури: 

збірник наукових праць. 2011. 

URL: http://www.nbuv. gov.ua/portal/ Soc_Gum/Api/ 

2011_26/33.pdf 

4. Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька 

М. Я. Фестивальний туризм: теорія та практика : навч. посібник  

Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с. 

5. Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні 

практики. Хрестоматія : навч. Методичне видання / за ред. О. Р. 

Копієвська, Н.О. Шевченко. Київ : НАКККІМ, 2019. 328 с. 

6. Пачос Ю. Фестивалі української культури в Польщі на 

початку ХХІ ст. як форма збереження ідентичності українців.  

Політичне життя. 2016. С. 102–107. 

7. Петранівський В. Л. Фестиваль української середньовічної 

культури в с. Урич. Франкова криниця, 2008. С. 2. 

Додаткова: 

1. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового : 

КМ БУКС, 2018. 208 с. 

2. Офіційний сайт фестивалю «Ekotopfilm». URL: 

https://www.ekotopfilm.sk/. 

3. Офіційний сайт фестивалю «FICA». URL: 

http://www.fica.go.gov.br/ 

4. Офіційний сайт фестивалю «Pasifika Festival». URL: 

https://www.aucklandnz.com/pasifika–festival–2021 

5. Офіційний сайт фестивалю «The Lodz Ballet Meetings». URL: 

https://www.midatlanticarts.org/international– festival/the–lodz–

ballet–meetings/. 

6. Петрик Н. Поява етнофестивалів лемківської культури як 

результат міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ ст. 

Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали IV 

міжнар. наук. конф. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. 

Франка, 2010.  С. 141– 145. 

7. Рутинський М. Й., Топорницька М. Я. Етнофестивальний 

туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації 

Географія та туризм: наук. зб. К.: Альтерпрес, 2011. С. 82–93. 

8. Сахно Є. Ю., Дорош М. С., Ребенко А. В. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика : навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2010. 328 с. 

9. Фестивальний бум: відродження культури чи легкі гроші? 

URL: http://www.gkpress.if.ua/node/1599 

10. Худоба В. В. Фестивалі, як складова культурного та 

етнічного туризму : лекція з навчальної дисципліни 

https://www.ekotopfilm.sk/
http://www.fica.go.gov.br/
https://www.aucklandnz.com/pasifika–festival–2021
https://www.midatlanticarts.org/international–%20festival/the–lodz–ballet–meetings/
https://www.midatlanticarts.org/international–%20festival/the–lodz–ballet–meetings/
http://www.gkpress.if.ua/node/1599


“Культурний та етнічний туризм ” Львів, 2018.  12 с. 

11. Чернецька С. Ю. Сучасний український фольклорно– 

фестивальний рух і місце громадських організацій у його 

формуванні. Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури. 2010. С. 144–151. 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія, корпус. 
Ноутбук, комп’ютер, планшет, проєктор, інше обладнання 

Кафедра 

Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій 

Телефон кафедри (044) 531 94 01 

Сторінка Кафедри на сайті Академії  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-

kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-

ivent-tekhnologij  

Імейл кафедри artnakkkim@ukr.net 

Викладач 

 

Воробйова Наталія Петрівна  

Доцент кафедри арт-менеджменту та 

івент-технологій 

Кандидат економічних наук 

Доцент 

Тел.:097 3551051  

E-mail: nvorobyova@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: НАКККіМ, 

м. Київ, вул.Лаврська, 9, корп.11, 

каб.102 
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