
Головним завданням циклової комісії є 
підготовка знаючого, креативного, 
конкурентоспроможного спеціаліста, 
фахівця нової формації в галузі культури 
та мистецтва 
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Галузь знань Спеціальність ОПП Кваліфікація

02

Культура і мистецтво

028

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

Народне інструментальне мистецтво (духові та 

естрадні інструменти)

Організатор соціокультурної діяльності, керівник 

аматорського інструментального колективу 

(духові та естрадні інструменти)

Народне інструментальне мистецтво (народні 

інструменти)

Організатор соціокультурної діяльності, керівник 

аматорського інструментального колективу 

(народні інструменти)

Народне пісенне мистецтво
Організатор соціокультурної діяльності, керівник 

аматорського хорового колективу

Видовищно-театралізовані заходи

Організатор соціокультурної діяльності, 

організатор театралізованих народних масових 

свят і обрядів, керівник аматорського театрального 

колективу

Кінофотовідеосправа

Організатор соціокультурної діяльності, фотограф 

та відеооператор, керівник аматорського колективу 

(гуртка, студії) кінофотовідеосправи

029

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи, документознавець

024

Хореографія
Народна хореографія

Керівник аматорського хореографічного колективу, 

артист хореографічного ансамблю, викладач 

початкових спеціалізованих мистецьких закладів 

освіти

023

Образотворче 

мистецтво, декора-

тивне мистецтво, 

реставрація

Декоративно-прикладне мистецтво

Керівник аматорського колективу (гуртка, студії) 

декоративно-прикладного мистецтва, художник-

виконавець та реставратор, викладач початкових 

спеціалізованих мистецьких закладів освіти

24

Сфера обслуго-

вування

242

Туризм
Туристичне обслуговування Фахівець з туристичного обслуговування

Тульчинський фаховий коледж культури 

ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ, СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ (ОПП)



* Спеціальність «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» включає ряд освітньо-професійний програм.  

Студенти,  крім творчої, отримують кваліфікацію 

«Організатор сціокультурної діяльності», яка 

передбачає використання менеджерських, 

маркетингових і управлінських технологій в області 

культури, мистецтв та масових видовищ. 

Діяльність випускника спрямована на задоволення 

духовних потреб населення у сфері дозвілля (проводить 

гурткову роботу, організовує масові заходи і дозвілля 

населення), виконує адміністративно-громадську роботу.
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№ з/п П.І.П.

З якого 

часу 

працює

Стаж роботи

Кате-

горія, 

звання

1 Булєєва Наталія Анатоліївна 2008 12 1в

2
Джига

Галина Миколаївна

1978
42 Вв

3
Зіняк

Галина Василівна

1978
35 1в

4 Літун Світлана Вікторівна 1989 31
Вв 

в-м

5
Петраковська Валентина 

Володимирівна

1978
35

Вв

в-м



СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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* Розробка освітньо-культурного 

проекту «Перспективи співпраці 

спеціальності « Менеджмент 

соціокультурної діяльності» зі 

закладами культури ОТГ з 

впровадження креативних форм 

роботи.



*







ЗАГАЛЬНІ ТА ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

ОСНОВІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ 

ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МСКД

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФАХІВЕЦЬ ГАЛУЗІ

МОДЕЛЬ ПРАЦІВНИКА КУЛЬТУРИ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЄКТ 

«ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ ТУЛЬЧИНСЬКОГО 

КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОТГ 

ОБЛАСТІ З ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕАТИВНИХ 

ФОРМ РОБОТИ»

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ  МІЖ ТУЛЬЧИНСЬКИМ 

КОЛЕДЖЕМ КУЛЬТУРИ  ТА ГРОМАДОЮ СЕЛА 

ТИМАНІВКА ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ОТГ



Спеціальність «Менеджмент 

соціокультурної діяльності»

Випускники зможуть працювати в: 

 установах культури, мистецтв, туризму та 

відпочинку 

 будинках культури 

 будинках відпочинку 

 клубах

 дозвіллєвих та культурних центрах різних форм 

 парках культури і відпочинку

 культурно-спортивних комплексах

 соціальних та соціально-реабілітаційних центрах 

 засобах масової інформації 

 видавництвах 

 музеях

 закладах загальної, додаткової та професійної 

освіти



У період становлення нової

спеціальності «Менеджмент соціокультур-

ної діяльності» налагоджено зв’язки з

Національною академією керівних кадрів

культури і мистецтв.

З 2016 року куратором

спеціальності МСКД від НАКККіМ та

головою Державної екзаменаційної комісії

є професор, доктор культурології,

заслужений працівник освіти України,

завідувач кафедри арт-менеджменту та

івент-технологій Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтв,

голова науково-методичної підкомісії зі

спеціальності 028 «Менеджмент

соціокультурної діяльності» сектору

вищої освіти науково-методичної ради

Міністерства освіти і науки України Ольга

Копієвська





У 2018 році у плані фахової 

перепідготовки у 2018 році 11 викладачів 

спеціальності пройшли навчання у 

Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв з питань сучасних 

технологій менеджменту соціокультурної 

діяльності та вдосконалення педагогічної 

майстерності викладача, впровадження 

інноваційних педагогічних технологій в 

освітній процес закладів вищої мистецької 

освіти. 

Тренінги та лекції викладачів Центру 

неперервної культурно-мистецької освіти 

НАКККіМ сприяли підвищенню професійної 

майстерності викладачів спеціальності



З ініціативи депутата 

обласної ради, громадського 

діяча, голови громадської 

організації «Життя та розвиток 

громад» Лариси Білозір на 

Тульчинщині діє 

довгостроковий проект в 

рамках Школи соціальної 

економіки – «Розбудова 

Тульчинської ОТГ за рахунок 

внутрішніх ресурсів»





ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

• Навчально-практичний центр дозвілля 

(с. Тиманівка Тульчинської ОТГ)

• Майстерня креативного менеджменту 

(навчальний кабінет менеджменту 

соціокультурної діяльності) 

• засідання круглого столу «Модель менеджера соціокультурної діяльності ОТГ» за 

участі працівників галузі області

• зустріч з керівником Тульчинського центру соціально-психологічної реабілітації 

«Промінь надії» Н. Воротнюк. Тема зустрічі: «Інклюзія в дозвіллєвих закладах –

технології взаємодії з особливими відвідувачами»

• тренінг «Проблеми впровадження креативних індустрій у закладах культури»

• практичне заняття для студентів-випускників денної та заочної форм здобуття 

освіти на тему: «Реклама та просування послуг закладу культури в соціальних 

мережах»

• тренінг тайм-менеджмент «Технологія управління часом»

• тренінг «Лідерство – твій інструмент успіху»

• семінар з питань комунікативної культури, за участю директора з управління 

персоналом, медіа HR-експерта з 12–річним  досвідом управління, незалежного 

експерта Міністерства культури України, випускниці закладу Альони Кавки

• зустріч з випускницею коледжу, директором Олександрівського сільського 

будинку культури Томашпільського району Світланою Крук  на тему: 

«Проєктування в СКД як  комерційний сектор креативних індустрій».



*Участь у конференціях  та семінарах





СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ»

 центри дозвілля різних форм

 будинки творчості 

 будинки культури

 заклади освіти і культури 

 будинки відпочинку 

 санаторії 

 пансіонати

 дитячі спортивно-оздоровчі 

табори

 культурні фонди 

 підрозділи з соціокультурної 

роботи компаній та організацій 

 підприємства екскурсійно-

туристичного бізнесу

 рекламні агентства

ОБЛАСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ



Робота циклової комісії 

на найближчий період:




