
Спеціальність«Менеджмент 

соціокультурної діяльності» що вона 

собою представляє?   

Студенти отримують професійні 

знання, уміння та навички, знання з 

менеджерських, маркетингових, 

дозвіллєвих, ігрових  технологій в області 

культури та мистецтва.   



Діяльність випускника 

спрямована на задоволення духовних 

потреб населення у сфері дозвілля 

(проводить гурткову роботу, 

організовує масові заходи і дозвілля 

населення), виконує адміністративну 

та громадську роботу. 



В житті кожної людини неминуче настає 
момент, коли доводиться вибирати свою 
майбутню професію. 

 Хтось покладається на свою інтуїцію, 
життєвий досвід батьків або рекомендації 
друзів. 

 Інші ж шукають відповідь на питання сучасного 

суспільства - "як мало працювати і 
багато заробляти". 

 Так що ж вибрати - професію для 

заробітку, професію для душі чи їх можна 

об'єднати? 



. 
Прагнеш успіху - обирай  

Ужгородський інститут 

культури і мистецтв , 
 що здійснює підготовку 

висококваліфікованих фахівців у сфері 

івент-менеджменту,  

індустрії дозвілля  

організаторів дозвіллєвої діяльності, 

режисерів масових свят.  

Нині професія менеджера стає 

найбільш популярною та поширеною 

в Україні.  

 



Cьогодні  професія  менеджера   - одна із  популярних, 

престижних   і  затребуваних  на  ринку праці.  

Сучасні українські організації відчувають гостру 

потребу  у професійних керівниках:  топ-  менеджерах, 

директорах,  менеджерах середньої ланки,  менеджерах 

із персоналу,  адміністраторах.  Менеджер у сфері 

культури повинен володіти 160  компетентностями.  

Тоді як менеджер в економіці тільки -40 

Менеджер – це висококваліфікований 

спеціаліст, який відіграє роль  

координуючого органу, що формує і 

приводить у рух ресурси організації 

для  досягнення цілей. 

Це професіонал найвищої кваліфікації в сфері  

управління культурою.  



Необхідні якості менеджера 

соціально-культурної діяльності 

                              ерудованість;       уміння аргументувати свою 

думку і працювати з аудиторією;  

•    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• оригінальність та нестандартність 

мислення;  

• вміння керувати людьми та працювати в 

команді;    

• активна життєва позиція і висока 

працездатність;  

 

 
 



 

Менеджер соціокультурної діяльності 

 СТАНЕ: 

•  директором закладу культури,  

• організатором, конферансьє,   

• ведучим шоу – програм  

• ведучим дитячих свят 

 



 БУДЕ ПРАЦЮВАТИ  у івент- агенціях,  

культурно-просвітницьких та  

розважальних комплексах,  молодіжних 

центрах дозвілля   

 

ВИВЧАТИМЕ     менеджмент 

соціокультурної   діяльності ,  EVENT- 

менеджмент , акторську майстерність,    

основи сценарної майстерності ,    

мистецтво ведучого та конферансу ,  

ігротехнології ,  практикум з 

менеджменту соціокультурної   

діяльності   та інші цікаві та професійно 

– необхідні дисципліни. 



Хочеш добре заробляти? 

Організовуй і  проводь : 

день народження  (ювілеї; дорослі та дитячі 

за певною тематикою, наприклад: піратська 

вечірка, пінна вечірка  і т.д. Все, що ви 

забажаєте); 

 



банкети/корпоративи (Новий 

Рік, професійні свята) ; 
 

події (відкриття магазинів, 

офісів і т.д.); 



Тематичні вечори   

Вечори – зустрічі 

Вечорниці   

Свята. 



Весілля(срібне чи золоте…) 

 освідчення та сюрпризи для 

найдорожчих  вам людей  





Цьому вас навчать досвідчені 

викладачі менеджменту 

соціокультурної діяльності 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1453969728068718&set=a.973982739400755&type=3&eid=ARDpqhe6aBba-QRlF9ATGAuHICwIjSgqHIJRp96liFhN8Bsk0sFEiY27Pg_H86aEtk-k41JYv9PvKMv3


Професійний  ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД    

передадуть свої знання і досвід ! 

  

https://www.facebook.com/uzhartculture/photos/pcb.607745376309002/607744506309089/?type=3&__tn__=H&eid=ARD5pbwl07q0oCN7O-ZjWp0vv6q5OmML21TkGCzjfN2NbaiADDf_IGXrmmRibWHsOW9BJ9Cn29_Bx0sr
https://www.facebook.com/uzhartculture/photos/a.515030532247154/607209526362587/?type=3&eid=ARCPy-llxhIFdaNmCsQ79vOr5pdkbwUydSeEf_9bWD1N6wXlzanJm8zqWts5sujJ3FA5pPvKAievM8Or&__xts__[0]=68.ARB0KVdmI4J0qkAn7zjjAS-ndFsidW0g6997HCx0yFemV3DnbVLjdcLYjlWCNr1nKlayDI6L8MJcsGdumrPMKKK6PvyRs6ZntS4Lhv6z09KTzSDRPx0WpSL6cCr-bNWoR5Wed8PcSC6WwazyQJRaL-bmSNqg_dYmq-ZPgXS-8okzzcawSAKp7s59JwOoPo-8QCsje_FQwyTkUkZnh2HzNTjkaSn-KoD3eC3IZ-q7uYEcLGQAbbDCKb_M2HtIHxrd0CyEzYojxPyDOcMV-syo9JMzNRpFuvIqtbTWjrY0iSqyzCzzQdZ4F7k55G08LJL625JwyhJM4efPPszi92D2oHOVu1Tka_d3TK8n&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/uzhartculture/photos/a.515030532247154/607060113044195/?type=3&eid=ARCOSeJV_e8s2KWb75-Ibjm54RKF-aeddQh87qb4Pfnzc6WzxvOKjBK1oaGfxh48qZp5sq4YNGmbQ2vY&__xts__[0]=68.ARDDtC3Qx-376brFxkRCINxNG7jPgW36ImvH50dYv27zY3yNgbOU05G8bQCv16_CAIR2XG6YsagelWxNmYzhbGDJ_sj4beqQt1p-n7PdRqP-4GlUz21ZBdOwn5hC3MjZ2K2HdoOFLfGWABsRpgIpJomGXIGEoT43ZJ0kLiFZyfjafb9cgwaPUx3A3cqtXZfuyLOWJ5saJAC2GWLJnn0nWj_0w2Hu19WE1-J6oWIA2yhVF1AY_WinF_gsP79ungtct2VmbI8PA34AbdAbK9hc1JmB_Ahqh1SkMv5PGoF18tXqk2xqvW1nKtES2wkXcbJJfq6fpgBeMDtzWtanqZVhwUPutHCeYGCAInEkwhDkpBViunEhLnf5UQ&__tn__=EHH-R


 Навчатися у нас - зручно, 

престижно, цікаво! 

  


