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1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета дисципліни -  сформувати комплексні теоретичні знання й 
практичні навички з прикладної культурології.

Завдання курсу:
-  розуміння технологій створення та управління проєктами в системі 

організацій і установ культури;
-  розвинути практичні навички щодо планування, підготовки і 

проведення соціально-культурного проєкту відповідно до вимог сучасного 
соціокультурного середовища.

Навчальна дисципліна спрямована на розвиток інтегральної 
компетенції -  здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й 
практичні проблеми у професійній діяльності культуролога або у процесі 
навчання, що передбачає застосування теорій і методів культурології, а також 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Навчальна дисципліна передбачає формування таких загальних 
компетентностей:

3К 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.
ЗК 3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.
3К 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.

Курс «Прикладна культурологія» формує такі фахові компетентності:
ФК 1 Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній 

та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію.
ФК 2 Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів 

культури в українському та міжнародному контекстах
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 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 проєкти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо



об'єктів професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну 
основу.

ФК 9 Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта 
культурної спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів.

ФК 10 Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати 
інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, 
комунікативні засоби та візуальні технології.

ФК 12 Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та 
міжкультурної комунікації.

ФК 13 Здатність здійснювати професійні функції в контексті 
організації зв’язків із громадськістю в державних, громадських, комерційних 
структурах, засобах масової інформації, соціальній сфері, сфері політики, 
економіки, науки, культури, спорту.

ФК 14 Здатність ефективно використовувати здобуті знання світової 
культурно-мистецької практики у процесі здійснення прикладної 
культурологічної діяльності. Володіння знаннями і навичками роботи у прес- 
центрах, прес-службах, відділах друку, ЗМІ, відділах по зв’язкам із 
громадськістю, центрах громадських зв’язків, відділах реклами, 
комунікаційних агенціях.

2. Передумови для вивчення дисципліни
Для успішного оволодіння дисципліною «Прикладна культурологія» 

передбачено інтеграцію знань, умінь і навичок з таких навчальних курсів 
освітньо-професійної програми «Культурологія» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти: «Історія та культура України», «Основи музеєзнавства та 
екскурсійної діяльності», «Інформаційно-комунікативні технології», 
«Антропологія», «Прикладна культурологія», «Основи професійного 
спілкування», «Культурологія». «Історико-культурні ресурси України та 
світу», «Історія та культура української діаспори».

3. Результати навчання за дисципліною

Знання: базових понять з прикладної 
культурології.
Уміння: застосовувати під час 
практичної діяльності базові поняття з 
прикладної культурології.

ПРН-2 Аналізувати, коментувати, 
узагальнювати, наукові та аналітичні 
тексти культурологічного характеру.

Знання: основних проблем з прикладної 
культурології.
Уміння: створювати логічно і 
структурно організовані тексти з 
проблем прикладної культурології.

ПРН-3 Створювати логічно і структурно 
організовані тексти з питань 
культурології, відповідно до 
спеціалізації.

Знання: інформації щодо культурних 
явищ, подій та історико-культурних 
процесів з прикладної культурології.

ПРН-5 Збирати, упорядковувати та 
аналізувати інформацію щодо 
культурних явищ, подій та історико-



Уміння: збирати, упорядковувати та 
аналізувати інформацію з прикладної 
культурології.

культурних процесів.

Знання: спеціальної літератури та 
визначених методик з прикладної 
культурології.
Уміння: Інтерпретувати культурні 
джерела з використанням спеціальної 
літератури та визначених методик з 
прикладної культурології.

ПРН-8 Інтерпретувати культурні джерела 
(речові, друковані, візуальні, 
художні) з використанням 
спеціальної літератури та визначених 
методик, аргументовано викладати 
умовиводи щодо їх змісту.

Знання: різних типів культурних 
продуктів та їх якісних характеристик на 
основі комплексного аналізу.
Уміння: Розпізнавати та класифікувати 
різні типи культурних продуктів, 
визначати їх якісні характеристики на 
основі комплексного аналізу.

ПРН-10 Розпізнавати та класифікувати різні 
типи культурних продуктів, 
визначати їх якісні характеристики 
на основі комплексного аналізу.

Знання: базових критеріїв для 
здійснення експертної оцінки 
культурних об’єктів із прикладної 
культурології.
Уміння: здійснювати експертну оцінку 
культурних об’єктів за критеріями 
прикладної культурології.

ПРН-11 Здійснювати експертну оцінку 
культурних об’єктів за заданими 
критеріями та надавати рекомендації 
щодо їх соціальної актуалізації.

Знання: культурних події та проєктів з 
дотриманням законодавства та у 
відповідності до визначених мети та 
завдань прикладної культурології. 
Комунікація: розробляти, просувати та 
реалізовувати соціально-культурні 
проєкти.

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

Знання: специфіки культурних проєктів 
відповідно до спеціалізації 
представників різних професійних груп 
та здобувачів освіти.
Комунікація: презентувати знання про 
культурні проєкти відповідно до 
спеціалізації представників різних 
професійних груп та здобувачів освіти.

ПРН-13 Презентувати знання про культуру 
відповідно до спеціалізації 
представників різних професійних 
груп та здобувачів освіти.

Знання: способів ведення публічної 
дискусії з питань прикладної 
культурології.
Уміння: вести публічну дискусію з 
питань прикладної культурології.

ПРН-14 Вести публічну дискусію та 
підтримувати діалог з питань 
української культури з фахівцями та 
нефахівцями.

Уміння: визначати, формулювати та 
аргументувати власну громадянську та 
професійну позицію з актуальних питань 
соціокультурного проєктування. 
Комунікація: взаємодіяти з учасниками 
соціально-культурних проєктів із 
відповідними навичками визначати, 
формулювати та аргументувати власну

ПРН-16 Визначати, формулювати та 
аргументувати власну громадянську 
та професійну позицію щодо 
актуальних суспільних питань.



громадянську та професійну позицію.

Знання: основних принципів наукової, 
дослідницької та практичної діяльності з 
прикладної культурології, що базуються 
на глибокому вивченні взаємозв’язків 
культурології, психології, історії 
культури, зв’язків з громадськістю. 
Комунікація: взаємодіяти з учасниками 
соціокультурних проєктів із розумінням 
основних принципів наукової, 
дослідницької та практичної діяльності з 
прикладної культурології, що базуються 
на глибокому вивченні взаємозв’язків 
культурології, психології, історії 
культури, зв’язків з громадськістю.

ПРН-17 Знати та розуміти основні принципи 
наукової, дослідницької та 
прикладної діяльності, які базуються 
на глибокому вивченні 
взаємозв’язків культурології, 
психології, історії культури, зв’язків 
з громадськістю спираючись на 
економічні та технологічні 
можливості.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А
90 -  100 
Відмінно

Студент володіє теоретичними знаннями з курсу, досконало знає 
практичний матеріал (вільно ним оперує, грамотно застосовує); вміє 
використовувати набуті знання та вміння у практичній діяльності; викладає 
теоретичний матеріал логічно, послідовно й переконливо; грамотно оперує 
понятійно-термінологічним апаратом.

В
82 -  89 
Добре

Студент виявляє повні, систематичні знання із дисципліни, має здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань. Швидко опрацьовує та 
засвоює матеріал, оперує понятійно-термінологічним апаратом. Але разом 
із тим допускає неточності, робить незначні помилки.

С
74 -  81 
Добре

Студент виявляє повні знання із дисципліни, має здатність до самостійного 
оновлення знань. Демонструє певні навички та уміння під час практичних 
занять, але професійно-культорологічний комплекс виявляється обмежено 
(допускає певні помилки та неточності тощо).

Б
64 -  73 

Задовільно

Студент виявляє знання основного матеріалу, має обізнаність з 
культурологічної літератури, намагається аналізувати мистецькі твори і 
концепції, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не 
може переконливо викласти матеріал щодо заданої теми.

Е
60 -  63 

Задовільно

Студент виявляє знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
задовільному для подальшої фахової діяльності. Практична підготовка 
загалом відповідає вимогам, студент демонструє певні навички, але форма 
виступу нестабільна, є помітні погрішності методологічного характеру.

Б
35 -  59 

Не задовільно

Студент емоційно скутий, не впевнений у своїх відповідях. Не розуміє 
основної сутності завдання, не може зробити висновки й узагальнення. 
Виступ невиразний та непереконливий.

БХ 
1 -  34 

Не задовільно

Недбалість студента щодо власної підготовки. Не має впевнених знань з 
курсу. Не демонструє належної форми публічного виступу та необхідних 
практичних навичок.



Розподіл балів на 1-й семестр

Поточний контроль Разом Сума Підсум 
ковий (екз.)

Загаль
на

сума
РОЗ»Д іл  1 РОЗД] Л 2 РОЗд а 3

75 25 100

Т
1.1

Т
1.2

Т
1.3

Т
1.4

Т
2.1

Т
2.2

Т
2.3

Т
2.4

Т
3.1

Т
3.2

Т
3.3

Т
3.4

Т
3.5

Поточний контроль 39

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Контроль самостійної роботи 36

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності

О цінка БСТ8

Оцінка за національною ш калою

для екзамену, заліку, курсового проєкту 
(роботи), практики

90 -  100 А відмінно

82 -  89 В
добре

74 -  81 С

64 -  73 Б
задовільно

60 -  63 Е

35-59 БХ незадовільно з можливістю  повторного  
складання

1 -  34 Б незадовільно з обов’язковим повторним  
вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання

екзамен

6. Програма навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ.
Тема 1.1. Сутність та специфіка соціально-культурного проєктування як 
вектора соціальної політики.
Тема 1.2. Теоретико-методологічні засади організації та керування 
проєктною діяльністю.



Тема 1.3. Поняття соціально-культурної ситуації, класифікація та технології 
аналізу соціально-культурних проблем.
Тема 1.4. Авдиторія проєкту та ресурсне забезпечення соціально- 
культурного проєктування.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІВЕНТ- 
ТЕХНОЛОГІЙ.
Тема 2.1. Поняття та зміст event. Класифікація подій. Сутність і зміст івент 
технологій.
Тема 2.2. Цілі та завдання подієвих заходів.
Тема 2.3. Методологія дослідження виняткових подій.
Тема 2.4. Технологія розробки програми заходу.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІВЕНТ 
ЗАХОДІВ.
Тема 3.1. Планування івент заходів.
Тема 3.2. Склад та функції персоналу в організації заходів.
Тема 3.3. Ризик-менеджмент виняткових заходів.
Тема 3.4. Інструменти просування і продажів подієвих заходів.
Тема 3.5. Ефективність управління заходами.

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ.
Тема 1.1. Сутність та специфіка соціально-культурного проєктування як 
вектора соціальної політики. Характеристика проєктування. Поняття 
проєкту. Види проєктів. Особливості соціального проєкту
г т т  -*  а  г т і  •  •  • • •Тема 1.2. Теоретико-методологічні засади организацп та керування
проєктною діятельністю. Життєвий цикл проєкту. Принципи та види 
соціальної діагностики. Вимоги до формулювання мети і завдань проєкту. 
Фінансове забезпечення проєкту. Загальна логіка соціального проєкту.
Тема 1.3. Поняття соціально-культурної ситуації, класифікація та
технології аналізу соціально-культурних проблем. Поняття моніторингу. 
Процедура моніторингу соціальних проєктів. Сутність та види оцінки 
соціальних проєктів.
Тема 1.4. Авдиторія проєкту та ресурсне забезпечення соціально-
культурного проєктування. Поняття управління проєктом (проєктний 
менеджмент). Середовище реалізації проєкту. Складові системи управління 
соціальними проєктами.



РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІВЕНТ- 
ТЕХНОЛОГІЙ.
Тема 2.1. Поняття та зміст event. Класифікація подій. Сутність і зміст 
івент технологій. Сталі характеристики івент заходів. Ознаки та критерії 
класифікації івент. Характеристика класифікації івент подій за типом або 
фінансова класифікація. Ознаки класифікації видів event Музиканта В. Л. 
Тема 2.2. Цілі та завдання подієвих заходів. Основні цілі заходів. 
Класифікація івент заходів по цілям. Основні задачі івент.
Тема 2.3. Методологія дослідження виняткових подій. Дослідження як 
інструмент організації заходу. Власні дані компанії. Опитування. Людина- 
«монітор». Маркетингові дослідження.
Тема 2.4. Технологія розробки програми заходу. Мозковий штурм як 
технологія колективної креативної творчості. Документація ідей в розробці 
івент. Конкурс ідей для програми заходу. Творчий вплив ззовні.
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІВЕНТ 
ЗАХОДІВ.
Тема 3.1. Планування івент заходів. Організація івент заходу. 
Формулювання цілей і завдань та вибір концепції заходу. Планування часу 
для проведення івент.
Тема 3.2. Склад та функції персоналу в організації заходів. Склад та 
підготовка персоналу для івент. Організація роботи персоналу. Робота з 
підрядниками.
Тема 3.3. Ризик-менеджмент виняткових заходів. Поняття, властивості та 
функції ризиків. Види ризиків івент заходів. Управління ризиками. Безпека 
проведення івент заходу.
Тема 3.4. Інструменти просування і продажів подієвих заходів. Основні 
інструменти продажів заходу. Реклама та рекламні канали. PublicRelations -  
PR (Зв'язки з громадськістю, піар). Організація роботи з пресою.
Тема 3.5. Ефективність управління заходами. Методи оцінки ефективності 
івент. Фінансова класифікація івент заходів. Фінансові питання при 
організації івенту.

7.2.Структура та обсяг навчальної дисципліни
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ

Тема 1.1.Сутність 
та специфіка 
соціально- 
культурного 
проєктування як 
вектора 
соціальної 
політики

11

2

22 7

Тема 1.2.
Теоретико-
методологічні
засади
организації та 
керування 
проєктною 
діятельністю.

13 2 2 2 7

Тема 1.3. Поняття 
соціально- 
культурної 
ситуації,
класифікація та 
технології аналізу 
соціально- 
культурних 
проблем

11 2 2 7

Тема1.4.
Авдиторія
проєкту та
ресурсне
забезпечення
соціально-
культурного
проєктування.

12 2 2 8

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Тема 2.1.
Поняття та зміст 
event.
Класифікація
подій.

12 2 2 8

Тема 2.2. Цілі та 
завдання 
подієвих заходів.

11 2 2 7

Тема 2.3.
Методологія
дослідження
виняткових
подій

11 2 2 7

Тема 2.4.
Технологія
розробки

11 2 2 7



програми
заходу.

РОЗДІЛ 3. ОРРГАЕ[ІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІВЕНТ ЗАХ<ЗДІВ

Тема 3.1.
Планування 
івент заходів.

13 2 4 7

Тема 3.2.
Склад та 
функції 
персоналу в 
організації 
заходів

11 2 2 7

Тема 3.3.
Ризик-
менеджмент
виняткових
заходів

12 2 2 8

Тема 3.4.
Інструменти 
просування і 
продажів 
подієвих 
заходів

12 2 2 8

Тема3.5.
Ефективність
управління
заходами

12 2 2 8

Усього годин 150 26 28 2 94

Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

1 Сутність та специфіка соціально-культурного 
проєктування як вектора соціальної політики

2

2 Теоретико-методологічні засади організації та 
керування проєктною діятельністю.

2

3 Поняття соціально-культурної ситуації, 
класифікація та технології аналізу соціально- 
культурних проблем

2

4 Авдиторія проєкту та ресурсне забезпечення 
соціально-культурного проєктування.

2

5 Поняття та зміст event. Класифікація подій. 2
6 Цілі та завдання подієвих заходів. 2
7 Методологія дослідження виняткових подій 2
8 Технологія розробки програми заходу 2
9 Планування івент заходів. 2
10 Склад та функції персоналу в організації 2



заходів
11 Ризик-менеджмент виняткових заходів 2
12 Інструменти просування і продажів 

подієвих заходів
2

13 Ефективність управління заходами 2
Разом 26

Теми практичних (семінарських) занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

1 Сутність та специфіка соціально-культурного 
проєктування як вектора соціальної політики

2

2 Теоретико-методологічні засади организації 
та керування проєктною діятельністю.

2

3 Поняття соціально-культурної ситуації, 
класифікація та технології аналізу соціально- 
культурних проблем

2

4 Авдиторія проєкту та ресурсне забезпечення 
соціально-культурного проєктування.

2

5 Поняття та зміст event. Класифікація подій. 2
6 Цілі та завдання подієвих заходів. 2
7 Методологія дослідження виняткових подій 2
8 Технологія розробки програми заходу 2
9 Планування івент заходів. 4
10 Склад та функції персоналу в організації 

заходів
2

11 Ризик-менеджмент виняткових заходів 2
12 Інструменти просування і продажів 

подієвих заходів
2

13 Ефективність управління заходами 2
Разом 28

Самостійна робота

№
теми

Назва теми Обсяг годин
денна
ф.н.

заочна
ф.н.

Самостійне доопрацю вання тем, які 

розглядались на лекційних і практичних заняттях.

1 Сутність та специфіка соціально-культурного проєктування 
як вектора соціальної політики

7

2 Теоретико-методологічні засади организації та керування 
проєктною діятельністю.

7



3 Поняття соціально-культурної ситуації, класифікація та 
технології аналізу соціально-культурних проблем

7

4 Авдиторія проєкту та ресурсне забезпечення соціально- 
культурного проєктування.

8

5 Поняття та зміст event. Класифікація подій. 8

6 Цілі та завдання подієвих заходів. 7

7 Методологія дослідження виняткових подій 7

8 Технологія розробки програми заходу 7

9 Планування івент заходів. 7

10 Склад та функції персоналу в організації заходів 7

11 Ризик-менеджмент виняткових заходів 8

12 Інструменти просування і продажів подієвих заходів 8

13 Ефективність управління заходами 8

Разом 94

8. Рекомендовані джерела інформації

Основні:
1. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент 

інноваційної діяльності : підручник. Львів, 2016. 493 с.
2. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: 

взаємодія та розвиток: монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. 
Попик та ін. Київ, 2013. 184 с.

3. Матеріальна підтримка культурних проєктів: світовий досвід та 
можливості застосування в Україні: колективна монографія / О. І. Безгін, 
Г. Є. Бернадська, Л. О. Кочарян. Київ, 2010. 192 с.

4. Проскуріна М. О. Організаційно-економічний механізм культурної 
індустрії України: монографія. Київ: Національна академія управління, 2018. 
222 с.

5. Рижкова С. А., Кузнецова І. В., Шевченко І. О. Творення, трансляція, 
інтерпретація та споживання культури : монографія. Київ : НАКККіМ, 2010. 
476 с.

6. Свінцицька О. М., Ткачук В. О. Креативна економіка та креативні 
індустрії: навч. посібн. [Електронне видання]. Житомир : Державний 
університет «Житомирська політехніка», 2020. 218 с.
Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні.
Програми ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність». 2017. 59 с.

Додаткові:
1. Бокотей М. А., Бенях Н. М., Принада О. Б., Іванишин О. В. 

Проєктування художнього скла: навчальний посібник. Львів, 2020. 68 с. ЦКК
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2. Варивончик А. Художні промисли України: ґенеза, історична 

еволюція, сучасний стан та тенденції: Монографія. Київ Видавництво Ліра-К, 
2018. 528 с.

3. Галахова Т. О. Креативні індустрії: теоретично-методологічні 
підходи вивчення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 
Серія Економічні науки. 2014. Вип. 9. Частина 4. С. 9-13.

4. Дмитренко В., Дмитренко В. Архітектура як сектор креативних 
індустрій. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. №37. С. 54-60.

5. Довгань Л. Є., Ситник Н. І. Креативний менеджмент: Навчальний 
посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 248 с. URL:
ela.kpi.ua/bitstream/123456789/ 32133/1/Dovgan_Sytni_%20Kreat_men-t.pdf

6. Євграфова А., Прокопенко Н. Культурні індустрії в українському 
дискурсі: пошуки синергії смислів. Образ. 2018. Вип. 3 (29). С. 6-17.

7. Жмурко Ю. В. Конспект лекцій з курсу «Теорія та критика сучасної 
архітектури» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом 
6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). Харків: 
ХНАМГ, 2011. 110 с.

8. Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Наукове видання (24 квітня 2017 р.). 
Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017. 160 с.

9. Мельник М. Т. Індустрія моди: навч. посіб. [для студ. ВНЗ]. Київ: 
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2.Офіційний сайт громадської організації «Демократія через культуру». 
URL: http: //demcult .org/

З.Офіційний сайт каналу «Культура». URL: cultureua.com.
4.Офіційний сайт Міністерства культури України. URL: 

mincult.kmu.gov.ua
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мережі Інтернет.

https://lnam.edu.ua/files/Academy/faculty/dpm/glass/pdf7Alumni/posibnyk.pdf
https://www.britishcouncil.org/
http://demcult.org/

