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Спеціальність: 
   «Менеджмент соціокультурної  

   діяльності»  

Вивчати  і  аналізувати 
суспільство-це більше, чим 

 читати йому мораль.  

Прогрес — не випадковість, а 
необхідність.  

Герберт  Спенсер 

Важко зрозуміти, яким  іншим спо-
собом можно прийти до істини  і  
оволодіти нею, якщо не копоти  не 
шукати її як золото та  прихований 
скарб.                              Джон Лок. 

Південноукраїнський  національний  
педагогічний  університет  

 імені К.Д. Ушинського 
Кафедра філософії,  соціології та  

менеджменту соціокультурної діяльності   
Україна, м. Одеса  

вул. Старопортофранківська 26, каб 73 
    тел..(048)-732-09-52      

Не потрібно бути Цезарем, щоб    
розуміти  Цезаря.     

Макс Вебер 

Теорія знання без переду-
мов є ілюзія. 

Вільгельм Дільтей 

Життя - це перш за все наша можли-
вість жити, то, ніж ми здатні стати, і як 
вибір можливостей - наше рішення, то, 
ніж ми дійсно стаємо. 

Хосе Ортега-і-Гассет. 

Абітурієнту 

Перелік документів для вступу: 
- атестат з доповненням; 

-сертифікат (и) Українського центру 
оцінювання якості освіти; 

-Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, 
які за віком не мають паспорту) і ксерокопія 

паспорта або свідоцтва про народження;  
-6 однакових кольорових фотографій 

розміром 3х4 см; 
для чоловіків військовий квиток (посвідчення 

про приписку до призовної дільниці); 
- Якщо в паспорті і атестаті різні прізвища, 

то свідоцтво про  зміну прізвища; 
 документи, що дають право на пільги  

(при наявності); 
Примітка: всі документи подаються  в оригінальному 
вигляді або у вигляді копій,  що завірені нотаріально. 

Телефон приймальної комісії: 
 +38 (048) 738-47-69 

Детальна інформація: 
+380667765950 

 
*Абітурієнту, який вступить на  зазначену 
спеціальність гарантується гуртожиток. 

 



«Менеджмент  
соціокультурної 

діяльності» 

Кафедра філософії, соціології та  
менеджменту  соціокультурної  

діяльності 

      
            
       

Навчальний процес здійснюють провідні 
фахівці, серед яких доктори філософсь-
ких, політичних, соціологічних, наук і 
державного управління. 
Дисципліни. Обов'язкова складова на-
вчання - дисципліни управлінського, 
соціального і культурного циклу. До 
них відносяться менеджмент, теорія та 
історія соціально-культурної діяльнос-
ті, соціологія дозвілля, соціально-
культурна робота за кордоном, історія 
мистецтва, теорія та історія культури, 
основи культурної політики, філософія 
бізнесу, філософія грошей, event-
менеджмент, які вивчають основи ме-
неджменту соціально культурна діяль-
ність і ряд інших дисциплін (соціологія 
сім'ї і побуту, філософія логістики, фі-
лософія фандрайзингу та інші), розроб-
лених викладачами Університету 
Ушинського і читаються тільки для сту-
дентів кафедри філософії , соціології та 
менеджменту соціокультурної діяльно-
сті. Практика проводиться в музеях і 
галереях, на базі різних маркетингових 
компаній. 
 
  . 

Південноукраїнський   
національний  

педагогічний  університет  
 імені К.Д. Ушинського 

Історико-філософське відділення 

Кафедра філософії, соціології та 
менеджменту соціокультурної 

діяльності 

Висококваліфікований 
професорсько-викладацький склад 
Кафедри  філософії, соціології та ме-

неджменту соціокультурної діяльності  
 допоможе майбутнім фахівцям 

розкрити потенціал, а також допоможе 
придбати необхідні навики. 

 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Рівень 
предмета 

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності  

1. Українська мова і література базовий 

2. Історія України базовий 

3. На вибsр: 
 Іноземна  мова 
 Математика 

базовий 

    В и п у с к н и к и  с п е ц і а л ь н о с т і 
«Менеджмент соціокультурної діяльнос-
ті» ефективно працюють в організаціях, 
підприємствах, закладах: соціокультур-
ної сфери; в державних установах і коме-
рційних структурах, які співпрацюють із 
зарубіжними країнами і здійснюють екс-
пертизу зовнішньо-культурних контак-
тів; в відділах зовні культурної діяльнос-
ті урядових установ, спільних підпри-
ємств. 
      Які займають посади: арт-
менеджерів в музеях і галереях різних 
форм власності; працівників туристичної 
та інформаційної сфер діяльності; 
менеджерів культурно-дозвіллєвих 
закладів (розважальних, готельних, тури-
стичних); організаторів рекреаційно-
розважальних заходів. 
Необ хідні  як ост і  менедж е ра: 
ерудованість; вміння аргументувати 
свою думку і працювати з аудиторією; 
оригінальність і нестандартність мислен-
ня; вміння управляти людьми і працюва-
ти в команді; наполегливість і рішучість; 
вміння вибудувати відносини з будь-
якою людиною; розуміння правил 
поведінки в суспільстві; вміння вибудо-
вувати стратегію поведінки на далеку 
перспективу. 
 

 

Менеджмент соціокультурної 
діяльності - це мистецтво 

управління іншими людьми або 
консолідація їх в єдиному напрямку 

- досягти високих результатів у 
своїй роботі. 


