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ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
БІРЬОМА 511РРІ ЕМЕЇЧТ

Диплом/Оіріоша М І8 № 061045 від/оп 28.02.2018 
Додаток/Зирріетепі № 3 - 110 від/оп 28.02.2018 

(без диплома не дійснщ/пої уаіісі у/ііЬоиі біріоша)

Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка 
розроблена Європейською комісією. Радою Європи і 
ЮНЕ СКО/СЕИЕС. Метою Додатка с падання 
достатньої об 'активної інформації для поліпшення 
міжнародної ; «прозорості» І справедливого 
академічного та професійного визнання кваліфікацій 
(дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). [ Додаток 
до диплома містить, опис характеру, ріння, 
контексту, змісту Т статусу навчання, яке було 
виконано та успішно завершено Особою, Зазначеною 
в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого 
додасться цей Додаток. '■Додаток не повинен 
містити жодних оцінювальних суджень, тверджень 
щодо еквівалентності чи'прапозицш щодо визнання, 
і/прормація мас бути шшдаш в усіх восьми 
розділах. Якщо інформації не надоїться; слід 
зазначити причину ЇЇ відсутності.

ТНіх Оіріота Еирріетепі /оііош іде тодеї деуеіореіі 
Ьу іде Еигореап Соттіххіоп, Соипсіі о/ Еигоре Оті 
й,ЫЕЕСО/СЕР£5. ТЬе ригрозе о/іде зирріетем іл ю 
ргогШе виДісіепі іїиіерепфепі ііаіа їо ітргоуе іде 
іЩегпаіідпаї Дгапхрагспсу' апії /аіг асабетіс оті 
рго/ехзіопаі гссо%пШоп о/ диаІіДсаііот Шрїотах, 
сіе£геех, сегііДсоїех еЛС.). М іх (іезі^тб іо ргоуібе а 
ііехспрііоп о/ ЇІт паїиге, Іесер сопіехі, сопіепг атІ 
Маш* о/Фе .хїШіех ІІті лееге ригхтіі шиї хисссхфіііу 
сотрісхеіі Ьу іИе ппітфюі патеїі оп Фе агщіпаІ 
цнаНрсаііап ю \\’ЫсИ іШ мірріетті « оррепфіі її 
лІюнШ Ье /гее /гот апу шіііе /І/Оуетемч, едиітІенсе 
хіаіетепіх ог мірДетапх аЬош гесорпііоп. 1п/огтабоп 
іп аІІ еіфі хесгіопх хЬоиШ Ье рго\'іііеФ ЮіСґе 
іп/огтаїіоп іх поі ргоеШеф, ап ехріапаїіоп Упоикі %і\х> 
іЬе пеахоп \\'Ьу.

Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв 

Ыайопа1 А сай ету  оГСиііиге агкі Агіь 
М ап а^етеп і

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ
ІМЮКМАТК^ ШЕМТІРУІМС ТНЕ НОШЕН ОР ТНЕ дидЕІРТСАТЮК
1.1 Прізвище_______________________ 1.2 Ім’я та по батькові
Ратіїу  патс(5)
Рясна
Кіаята
ІД  Дата народження

Сіуеп пате(х)
Ґанна Олександрівна 
Иаппа

Паїе оГ ЬіПЬ 
30.08.1991 р.
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
ШРОКМАТК^ ШЕМТІКУ1МС ТНЕ ОЕ'АІЛГІСА ТЮ.М
2.1 Назва кваліфікації і звання (якщо надасться)___________
К ате  о і  циаІіПсаііоп апсі ( і /аррИсаЫе) ННе сопГеггесІ (іп огіціпаї Іаприарс)
Магістр, Менеджер зовнішньо-кульзурної діяльності
Магіег'ь сіекгее. МапасегоГ їогеіап снІЦіта] асЙУІїу
2.2 Основний папрям(н) підготовки за кваліфікацією
Маіп ПеІгІ(в) оГ Мшїу іог (Ье сцтШїсЖіоп
028 Менеджмент соиіокультурної діяльності / Зосіо-сиКигаІ суєпі тапа^гетепі
2.3 Галузь звань
Не1(і о і 8(иііу
Культура і мистецтво 
Сиііиге а т і  Аг(
2.4 Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію
\ а т е  апсі $(а(и$ оГасссігсііпп іпгііпіііоп (іп огіріпаі (априарс)
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Державної форми власності. 
Магіопаї Асайету оГСиИше апсі Апв Мапа§етеп(, $(аіе 
2 3  Мова(іі) навчання/ екзаменів
І.ап(»иа(>е(5) о( іп5(гис(іоп/ехашіпаНоп
Українська
Ькгзіпіап

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ
I^,РОК.МАТIОN ОN ТНЕ ЕЕУЕЬ ОР ТНЕ ОіІАІЛГГСАТГОІЧ
3.1 Рівень кваліфікації_______________________________________
ЬегеІ о! циаІІГісаГіоп
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній гату^'професійне* Дйєшюсгі або х провеса м и н и , а »  в араабаяак 
(Доведення досліджень та/або здійснення інновацій та характернз}г+ьс* некш ачею спо уш т  « вакат.
АЬЇІііу ю ьоіує сотріех ргоЬІетя апсі (аак$ іп а еп-еп ргоіежіепа! аєптіту беИ  еякег « * 3 е я д е о м *  геиипйа* м і н  іш тяею а» 
ітріетепаїіоп шкіег ашЬі^иоіи сопсііігага агкі гефнгетепїа.
3.2 Офіційна тривалість програми______________________________
ОЇІІсіа! іепрІЬ оГ ргоцгс! т т е
і рік б місяців за заочною формою навчання (90,0 кредитів ЄКТО 
ї-уиг 6 топіЬа іп рап-ііте тскіе (90,0 ЕСТ5 ск й ж )
ЗД Вимоги до вступу
ЛССЄ55 ГіЧ]«!ГЄтЄПГ!>(с)
Осапгньо-кваліфікацїштй рівень бакалавра або сне£ш.эгга Ш  оєшшрезчзкгжіж і^ж вж г » * |* т * а &  
Ейисааоп а а і ериііГісагіол іее еі оГа ВасЬеіогва І ж е  оТа&кьшж їеяк *в

Р Ш *



4 3  Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання, у тому числі оцінки, години, кредити, рейтинги, бали за 
національною шкалою та Європейською кредитною трансферно-иаконичувальноіо системою
Оеіаііеб іпГогтаііоп аЬои( (Ье сбисаііопаї согоропепсг апб іНе Іеагпіпд оиісотеі, іпсіибіп^ §га(1с$, асасіетіс Ьоигз, сгебії апб гаипд 
рвіть. ісогє* ассогбіпр То ТЬе патіопаі ісаіе апб тЬе Еигорсап сгебії ІгашГег ассишиіатіуе ьуьіет

Номер
за

поряди 
ом або 

код/ 
Сайке 

ипіі 
соїіе

Назва дисциплін и/Соигзе іШе

Навчальний
р ік /

Асайетіс
уваг

Кредити
ЄКТС

(години)/
ЕСТИ
СГЄІІІІ.1
(Іюип)

Били/Магка

Оцінка за 
* національною 

шкалою/Наїіопаї 
$гаііе

#

Рейг
типе

ЄКТС/
ЕСТЕ
ргаїїе

1 г Ш~ з 4 5 6 7
1. Авторське право в культурі і мистецтві / Соругі^Ьт іп 

сиКиге апб іЬе апь 2016-2017 6,0(180) 93 Відмінно / ЕхсеИеш А

2. Видавничі і медіа арт-проекти / РиЬІізЬт^ апб тесііа 
аиргрзесіз 2017-2018 3,0 (90) 86 Добре/ бооб В

3.
Глобалізаційні процеси в сошокультурній та 
економічній сферах / ОІоЬаІігаїіоп ргосезяез іп зосіо- 
сиішгаї ап<1 есопотіс вріїегев

2016-2017 3,0 (90) 80 Добре/ Сїооб С

4. Експертно-оціночна діяльність / ЕхреП арргаізаі 
асііуііу 2017-2018 3,0(90) 78 Добре і Оооб С

5.
Крос-культурни й менеджмент та міжкультурні 
комунікації/ Сго88-сіі1ШзгаЗ гаапа^ешепі апсі 
іпіегсиітгаї соштипісаііоп

2016-2017 3,0 (90) 90 Відмінно /  ЕхсеИеш А

6.
Культурний капітал в міжнародному соціально- 
економічному розвитку /  Сиішгаі сарітаі іп Йіе 
іпіешаїіопаї ьосіо-есопошіс беуеіортепі

?016-2017 3,0 (90) 80 Добре / Оооб С

7.
Менеджмент креативно! діяльності та культурних 
інновацій і Мапа$>етепі о( сгеаіп-е асііуііу апб сиИигаі 
іппоУагіош

2016-2017 4,0(120) 75 Добре і  (Зооіі с

8. Менеджмент міжнародних виставкових проектів і 
Іпіетаїіопаї оГЕхЬіЬійоп Ргоіестз Мапацетепі 2016-2017 5,0 (150) 78 Добре/ Ооаб с

9. Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини 
/ Мапа^етепі оИщіогісаІ апб сиїшгаї Ьегііа§е 2016-2017 3,0 (90) 95 В ідмінно /. Ехсеїіеп! А

10. Методологія і організація наукових досліджень / 
МейюбоЗойУ апсі огцапізабоп оГясіепіШс геьеагсЬ 2016-2017 3,0 (90) 90 Відмінно і Ехсеїіепі А

11.
Міжнародне співробітництво в галузі культури і 
мистецтва І Іпіетаїіопаї соорегаїіоп іп іЬе беїс! оГ 
сиііиге апсі агШ

2016-2017 7,0(210) 85 Добре /  ОосхЗ в

12. Міжнародні гуманітарні стратегії: теорія і практика / 
Іпіетаїіопаї Ьптапііагіап яігаїеву: іЬеогу апсі ргасіісе 2017-2018 3,0 (90) 86 Добре/ Оооб в

ІЗ. Мультимедійні технології в арт-менеджменті / 
Миііітебіа ТесЬпоІояіеь іп ап тападетепі 2016-2017 4,0(120) 74 Добре і  Оооб с

14. Організація конгресного і ділового туризму /  ТЬе 
огдапіваїіоп оС сопдгеяя апб вшяпеяз іошіяга 2017-2018 3,0(90) 75 Добре /  Оосчі с

15. Продюсування міст і культурний туризм /  Сіїіез 
ргобисіпя апсі сиНигаІ іоигізш 2017-2018 4,0 (120) 90 Відмінно / ЕхсеІіем ; А

16. Світовий досвід соціокультурного управління / \УогМ 
ехрегіепсе оГ зосіо-сиНигаІ тапа^етепі 2016-2017 4,0(120) 86 Добре / Оооб в

17. Соціологія культури / 8осі61о£у о? Сиііиге 2016-2017 3,0(90) 90 Відмінно / ЕхсеПепІ А

18. Трансформаційні процеси в культурі / ТгапзГогтаїіоп 
РГОСЄ83Є8 іп сиішге 2017-2018 4,0(120) 85 Добре /  Ооосі В

19. Тренди сучасного мистецтва /  Тгежіз іп сопіетрогагу
але 2016-2017 3,0 (90) 90 Відмінно / ЕхсеИеш А

Курсові роботи / Асабстіс уваг рареге

20.
Міжнародне співробітництво в галузі культури і 
мистецтва / Іпіетаїіопаї соорегаїіоп іп іНе іісМ оГ 
сиііиге апсі апз

2016-2017
#  ■ '__ _  _ ..

1,0(30) 86 Добре / Сгскх! В

Підсумкова атестація/ Ріпа! ьіаіе схагпіпаїіоп

21. Магістерська дипломна робота' Мазіег’в бе^гес 
біріота могк 2017-2018 18(540) 90 Відмінно І  Ехсеїіепі А

Всього кредитів ЄКТС (годин)/То<а1 сгебіїь ЕСТ8 (Ьоигз) 90,0 (2700)

Підсумкова оцінка/ ТоТаї шагк апб гапк 85 Добре / Особ в

%
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4.4 Схема оцінювання і довідник і розподілу оцінок
СгаЛіпц ьсНеіпе апсі, ї ї  ауаіІаМе, §гаі!е іііМгіїніііоп цикіапсе

Схема оцінювання у вищому навчальному закладі/ОпкЦпя §сЬегпе іп ЬірЬег есїисаїіопаї ішіішгіот
Оцінка (за національною шкалою) / ШНопаї-%га<Іе1

5
Мін. бал / Міп. піагкз Макс. бал / Мах. шагкх

Відмінно / Ехсеїіепі
Добре /  ОоосІ

Задовільно / ЗаІіаГасіогу
Незадовільно / Раіі

Національна недифереяційована шкала / Каііопаї ипОііТегепіізІеіІ егаОс
60 100
0 59

Зараховано / РаззесІ
Незараховано / Раіі

Шкала ЕСТ5 / ЕСТ5 ЕгаОе

Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами 
виконання курсових і дипломних робіт (проектів), за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків. 
«Ехсеїіепі», «ОоосІ», «Каїіяіасіогу» £гаде$ яЬоуу іЬе геяиІія оГ: схашіпаііопх. сІШегеШіпіесІ іеяія, уеагіу рареге (рпуесів) апсі іЬеяея (сіір)ота 
рпуесгз), ууогк ріасетемз. «Раззесі» зіюху (Ье гезиііз оГ і&із.

4.5 Загальна класифікація нрнсвотної кваліфікації 
ОиаІіЯеаііоп хуїііііп (Йе аепсгаї сІаззіЯсайоп оГ уиаІШсаіїопз

Д иплом
Оіріота

Класифікація кваліфікаці'і/СІахяіІісаІіоп зузіет Крнтерії/Сгііегіа

Диплом з відзнакою/ 
Оіріота луііЬ Ьопоигз

не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та 
практичної підготовки, з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками 
"відмінно" за результатами атестації
Оуег 75% оГ ихасіев аге "ехсеїіепі". по "заіівіасіогу", опіу "ехсеїіепі" ургасіез Гог 
а зіаіе ехаттаііоп.

Диплом/
Оіріота

успішне виконання програми підготовки 
зиссеззШІ еотріеііоп оГ а зпкіу рпираттс

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА
ІАТОКМАТЮМ ОN ТНЕ ЕШСТЮ1Ч ОР ТНЕ ОЕАІЛРІСАТЮМ
5.1 Академічні права
Ассезз іо ГиПІїсг зійду
Вступ до аспірантури
Емтапсе іо а Розі§гадиаІе рговгаїнте (ПтігН Сусіе оГЬійіієг еііисаііоп)

5.2 Професійні права (якщо надаються)
РгоісззіопаІ зіаіиз (і! аррІісаЬІе)
Право про'фесійкої діяльності відповідно до отриманої кваліфікації (див. п. 2.1)
Епііііед «лій іііе гщйі обргоіеззіопаі асііуііу ууііЬіп ійе яиаіііїсаііоп оЬіаіпесі (кее роіпі 2.1)

рік


