
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 1.22 

2. Назва: Івент індустрія 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: ІІ 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Коберська Т.А., 
к.філос. наук, доцент кафедри філософії.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

володіти інформаційними, комунікаційними та інноваційними технологіями у 

соціокультурній сфері, технологіями розробки програми, організації та проведення івент-

заходів, створення успішних проектів, які відповідають культурній політиці і світовим 

трендам; застосовувати методи оцінки результатів та визначення ефективності управління 

заходами у сфері івент індустрії. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного рівня вищої освіти. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Світова культура», 

«Естетика», «Українська філософія», «Герменевтика».  

12. Зміст курсу: дисципліна «Івент індустрія» спрямована на формування у студентів 

сучасного управлінського мислення та фахових компетентностей з питань надання івент-

послуг у сфері культури. Особлива увага зосереджена на опанування основами методології 

дослідження виняткових подій; технологіями розробки програми, організації та проведення 

івент-заходів; оволодіння методами оцінки результатів та визначення ефективності 

управління заходами у соціокультурній сфері. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ульянченко О. В. Управління проектами: навч. посіб. Харків, ХНАУ, 2010. 522 с. 2. Яроміч 

С. А. Менеджмент у сфері культури: навч. посіб. Одеса, ЦПМ, 2016. 274 с. 3. Радіонова О. М. 

Конспект лекцій з курсу «Івент-технології» для студентів. Харків: ХНУМГ, 2015. 67 с. 

4. Сондер М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий. Техники, идеи, 

стратегии, методы [пер. с англ. Д. В. Скворцова], М.: Вершина, 2006. 544 с. 5. Зеленська Л. 

Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів. К.: НАКККІМ, 2015. 84 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 32 год. практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, міні-конференції, дебати,  проектна 

методика, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, впровадження кейс-методів, 

використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль: залік в кінці IІ 

семестру. Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, 2 модульні контролі. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                              Наконечна О.П., д. філос. наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: FP 1.22 

2. Title: Event Industry 

3. Type: required 

4. Level of higher education: I 
5. Year of study when the discipline is offered: ІІ 

6. Semester, when the discipline is studied: I 

7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Koberskaya TA, Ph.D. 

Sciences, Associate Professor of Philosophy. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: possess 

information, communication and innovative technologies in the socio-cultural sphere, technologies 

of program development, organization and holding of events, creation of successful projects that 

meet cultural policy and world trends; apply methods for evaluating results and determining the 

effectiveness of event management in the field of event industry. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control 

measures. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: disciplines that directly form the 

competencies of a specialist at the appropriate level of higher education. 

Disciplines studied in conjunction with this discipline: "World Culture", "Aesthetics", "Ukrainian 

Philosophy", "Hermeneutics". 

12. Course contents: the discipline "Event Industry" is aimed at forming in students modern 

managerial thinking and professional competencies in the provision of event services in the field of 

culture. Particular attention is paid to mastering the basics of the methodology of research of 

exceptional events; technologies of program development, organization and holding of event events; 

mastering the methods of evaluating the results and determining the effectiveness of event 

management in the socio-cultural sphere. 

13. Recommended educational publications: 
1. Ulyanchenko OV Project Management: textbook. way. Kharkiv, KhNAU, 2010. 522 p. 2. 
Yaromich SA Management in the field of culture: textbook. way. Odessa, CPM, 2016. 274 p. 3. 
Radionova OM Lecture notes on the course "Event Technology" for students. Kharkiv: KhNUMG, 

2015. 67 p. 4. Sonder M. Event management: organization of entertainment events. Techniques, 

ideas, strategies, methods [trans. with English D. V. Skvortsova], M .: Vershina, 2006. 544 p. 5. 
Zelenskaya L. Event management: dictionary-guide of the organizer of events. K .: NAKKKIM, 

2015. 84 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years lectures, 32 hours practical classes, 118 hours independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, mini-conferences, debates, project methods, 

individual and group research tasks, introduction of case methods, use of multimedia tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: credit at the end of the second 

semester. Current control (100 points): testing, survey, 2 modular controls. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

Head of the Department  Nakonechna OP, Doctor of Philosophy. Science, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


