СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
Форма навчання – денна і заочна
Підготовка фахівців здійснюється за рахунок:
- регіонального замовлення (безкоштовно),
-

рахунок фізичних чи юридичних осіб.

Термін навчання:
денна форма
- 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої освіти),
- 1 рік 10 місяців (на основі диплома молодшого спеціаліста).
заочна форма
- 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої освіти),
- 1 рік 10 місяців (на основі диплома молодшого спеціаліста).
Кваліфікація:
Бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності
ПРОФЕСІЙНІ ТА КАР’ЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИПУСКНИКА
- організатор соціокультурної діяльності,
- організатор концертів, лекцій,
- ведучий шоу-програм,
- організатор та ведучий інформаційно-дискусійних форм,
- організатор та ведучий театралізованих народних свят та обрядів,
- організатор концертів і лекцій,
- викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,
- культорганізатор дитячих позашкільних закладів,
- педагог-організатор,
- аніматор дитячих свят,
- арт-директор,
- шоумен,
- керівник закладів культури клубного типу,

- івентменеджер музейно-паркових комплексів, санаторно-оздоровчих та
туристичних установ,
- аніматор торгово-розважальних комплексів та івентагенцій,
- інші фахівці у сфері культури та мистецтва.
Умови вступу:
на базі 11 класів (за регіональним замовленням (безкоштовно)) результати
ЗНО з:
- Української мови та літератури;
- Математики;
- Географії або іноземної мови.
на базі 11 класів (за рахунок фізичних чи юридичних осіб) результати ЗНО
з:
- Української мови та літератури;
- Історії України;
- Математики або іноземної мови.
на основі диплома молодшого спеціаліста: фаховий вступний іспит.
Основною метою діяльності коледжу за спеціальністю 028 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» є підготовка високопрофесійних фахівців, які
володіють навичками підготовки та проведення соціокультурних заходів,
просвітницької, педагогічної, управлінської діяльності у сфері культури,
надання студентам ґрунтовних знань з історії, теорії та практики
соціокультурної діяльності з акцентом на критичне мислення щодо навичок
та умінь у професійній художньо-творчій діяльності працівника культури –
організатора у сфері культури та мистецтва, організатора концертів і лекцій,
організатора

культурно-дозвіллєвої

діяльності,

викладача

початкових,

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів ,інших фахівців у сфері
культури та мистецтва.

