СИЛАБУС
Рівненський державний гуманітарний університет
художньо-педагогічний факультет
кафедра культурології та музеєзнавства
1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну
Назва дисципліни
Викладач
Профайл викладача на
сайті кафедри
E-mail викладача:
Посилання на освітній
контент в CMS Moodle
(за наявності) або на
іншому ресурсі
Консультації

Івент-індустрія в Україні і світі
Глущук Оксана Георгіївна
http://kulturologiya.rv.ua/kafedra/item/7glushchuk79@gmail.com

Онлайн-консультації:
- обговорення поточних питань по підготовці практичних
занять.
2. Опис навчальної дисципліни

ВК 16 Івент-індустрія в Україні і світі
кількість кредитів ЄКТС – 8;
кількість годин – 240 годин, у тому числі 96 аудиторних годин, 144 години самостійна
робота;
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни Термін викладання – два семестри,
7,8 семестри.
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
Івент-індустрія в Україні і світі належить до вибіркової навчальної дисципліни,
освітній компонент циклу професійної підготовки;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких дисциплін
(пререквізитів): «Вступ до спеціальності», «PR і реклама в соціокультурній діяльності»,
«Основи маркетингу», «Менеджмент і маркетинг соціокультурної діяльності».
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні таких
дисциплін (постреквізитів): «Правове забезпечення соціокультурної діяльності»,
«Міжнародний бізнес в культурі і мистецтві».
5. Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни
Дисципліна івент-індустрія в Україні і світі призначена для оволодіння здобувачами
вищої освіти системи компетентностей у сфері івент-індустрії; провідних технологій
івент-індустрії; специфіки івент-проектів та їх провідні ознаки. Після її вивчення
дозволить здобувачам вищої освіти визначати та аналізувати тенденції в івент-індустрії;
здійснювати оцінку діяльності з розробки та реалізації івент-проектів, оцінювати їх
ефективність; визначати та аналізувати інструменти та механізми в івент-індустрії.

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета дисципліни: надати здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
знання з основ івент-індустрії в Україні і світі та формування навиків їх використання в
своїй професійній діяльності.
5.3. Завдання вивчення дисципліни
Завдання дисципліни ознайомити здобувачів вищої освіти з основними системами
понять, історії розвитку і функціонування івент-індустрії в Україні і світі; формування
знання про форми організації івент-індустрії; напрацювання навиків оволодіння
функціональними компонентами івент-індустрії.
5.4. Зміст навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Івент-індустрія в Україні і світі» належить до циклу
професійної підготовки.
Предметні компетентності: сформувати систему компетентностей у сфері івент-індустрії;
оволодіти провідними функціями івент-індустрії; сформувати уявлення про специфіку івентіндустрії в Україні і світі та її провідні ознаки.
5.5. План вивчення навчальної дисципліни
№
Назва теми
Форми організації навчання та
тижня
кількість годин
лекційні
практичні
завдання
завдання
1
Тема 1.
Термінологія,
6
6
ключові поняття і основи
івент-індустрії.
2
Тема 2. Суб’єкти і об’єкти
4
4
івент-індустрії.
3
Тема 3. Маркетинговий
4
4
аналіз об’єктів просування
на цільовому ринку. (2
год.)
4
Тема 4. Правові основи
4
4
функціонування
івентіндустрії (4 год.)
5
Тема 5. Світові тенденції в
6
6
івент-індустрії (4 год.)
6
Тема 6. Сучасні тенденції
6
6
та перспективи розвитку
івент-індустрії в Україні.
(4 год.)
7
Тема
7.
Особливості
4
4
формування
сучасних
технологій івент-культури
(4 год.).
8
Тема
8.
Антикризові
4
4
рішення в івент-індустрії
(4 год.)
9
Тема 9. Розвиток івент4
4
індустрії на регіональному

Самостійна
робота,
кількість годин
20

12
10

10

20
20

10

12

10

10

ринку.
Тема
10.
MICE
технології. Базові поняття,
термінологія (6 год.)
Разом
240

6

6

20

48

48

144

6. Самостійна робота здобувача вищої освіти
Самостійна робота здобувача вищої освіти РДГУ є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових занять час.
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доступу:

8. Контроль і оцінка результатів навчання
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видам контрольних
заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за
результатами практичних занять – 60 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді,
повідомлення на задану тему, презентація тощо та письмовий контроль: контрольна
робота в письмовій формі, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді);
рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 10 балів; підсумковий
контроль, (залік в усній формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. На екзамені 40 балів. Якщо
здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня протягом семестру за підсумками
поточного та рубіжного контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки
з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається. Крім того,
обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного
контролів є виконання здобувачем вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
підсумкової контрольної роботи.
9. Політика навчальної дисципліни
Активна участь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на
практичних заняттях, під час опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність в
обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи заохочення до
науково-дослідної роботи.
10. Політика доброчесності
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати
завдання, які передбачені у силабусі.

