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ВСТУП
Актуальність. На сьогоднішній день event-management (далі «івентменеджмент») є важливою складовою для успішного функціонування будьякої соціальної установи, кожна з яких повинна мати продуктивні і грамотні
відносини із своїми клієнтами та іншими організаціями. Необхідно
проводити постійний збір інформації про потреби цільової аудиторії, її стан у
процесі

формування

бажаної

поведінки.

Потрібно

розробляти

різні

звернення, проекти для розвитку успішної соціальної діяльності. Подієвий
менеджмент є одним з найбільш істотних інструментів такого напрямку
роботи, який спрямований на отримання не одноразового ефекту, а
довготривалого процесу в формуванні іміджу організації соціальної сфери,
його вплив на суспільні інтереси і потреби.
Правильне і раціональне управління подіями в соціальній роботі
допомагає привернути увагу широкого загалу і навіть побічно вплинути на
тих, хто не потрапив на захід, але входить в цільову групу. У центрі уваги
івент-менеджменту, лежать питання, що стосуються того, як правильно
планувати і послідовно реалізовувати подію. В основу успіху має бути
покладено ретельне планування і бездоганна організація кожного заходу: тут
необхідно діяти систематично і уникати поширених помилок.
Слід зазначити про існування деяких суперечностей з приводу
зазначеної проблематики:
1.

Важливість та доцільність використання івент-менеджменту в

соціально-педагогічній діяльності школи та його реальне застосування;
2.

Різноманітність методів та форм івент-менеджменту та тим, що

вони не використовуються в повній мірі в соціально-педагогічній діяльності
школи.
Все це зумовило актуальність вибору теми, а саме: «Eventменеджмент в діяльності соціального педагога ЗНЗ».

Проблемою івент-менеджменту в соціально-педагогічній роботі
займалися такі вченні як: У. Хальцбаур, Є. Йеттінгер, Б. Кнаусе, Р. Мозер,
М. Целлер та інші.
Метою роботи є: проаналізувати івент-менеджмент як складову
соціально-педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ.
Об’єкт:

процес

івент-менеджменту

як

складової

соціально-

педагогічної діяльності ЗНЗ.
Предмет: методи івент-менеджменту в процесі здійснення соціальнопедагогічної діяльності.
Завдання:
1.

Проаналізувати базові поняття проблеми дослідження;

2.

Охарактеризувати практичне використання івент-менеджменту в

соціально-педагогічній діяльності;
3.

Розробити рекомендації по удосконаленню івент-менеджменту як

напрямку соціально-педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ;
Методи: аналіз, синтез, узагальнення, анкетування, гра.
Структура роботи: дипломна роботa cклaдaєтьcя зі вcтупу, двох
розділів, виcновків, cпиcку викориcтaних джерел, додатків. Зaгaльний обcяг
дипломної роботи cклaдaє 61 cторіноку мaшинопиcного текcту. Cпиcок
викориcтaних джерел міcтить 50 нaйменувaннь, з них 9 іноземною мовою.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Відповідно до теми дипломної роботи було виділено ряд завдань:
проаналізувати базові поняття проблеми дослідження; охарактеризувати
практичне

використання

івент-менеджменту

в

соціально-педагогічній

діяльності; розробити рекомендації по удосконаленню івент-менеджменту як
напрямку соціально-педагогічної діяльності в умовах ЗНЗ
Щодо першого завдання, то проаналізовано теоретичні основи івентменеджменту в соціально-педагогічній діяльності. Розкрито суть основних
понять дипломної роботи «загальноосвітній навчальний заклад», «соціальний
педагог»,

«менеджмент»,

«івент-менеджмент»,

«соціально-педагогічна

діяльність». Охарактеризовано процес соціально-педагогічної роботи та їх
складових, описано історичний розвиток івент-менеджменту та проблеми
його становлення.
У другому завданні описано практичні аспекти здійснення івентменеджменту в процесі соціально-педагогічної діяльності. У рамках даного
завдання розкрито ієрархію керівництва івент-менеджменту, проаналізовано
основні аспекти планування та проведення подій; охарактеризовано форми,
методи роботи в івент-менеджменті та особливості планування заходів.
Відповідно до третього завдання було виділено ряд рекомендацій по
удосконаленню івент-менеджменту як напрямку соціально-педагогічної
діяльності в умовах ЗНЗ: під час професійної підготовки в професійних та
вищих навчальних закладах надавати знання, вміння та навички у сфері івент
менеджменту; надання знань, вмінь та навичок тим фахівцям соціальної
сфери, які уже працюють в загальноосвітніх навчальних закладах;
підвищення мотиваційного рівня адміністрації загальноосвітніх навчальних
закладів; підвищення мотиваційного рівня спеціалістів соціальної сфери
загальноосвітніх навчальних закладів (один із можливих шляхів — це
матеріальне та моральне заохочення); залучення інвестицій до бюджету
загальноосвітнього навчального закладу; залучення професійних івент
менеджерів до організації масових заходів; розвиток креативного мислення

соціальних працівників та їх клієнтів; творчий підхід до організації заходів;
нагромадження сценарної бази для організації та проведення івент заходів;
надання інформації соціальним працівникам загальноосвітніх навчальних
закладів про поняття «івент менеджменту» та його особливостей.
Виконавши завдання, можна сказати, що мету дипломної роботи
досягнуто,

проаналізовано

івент-менеджмент

як

складову

соціально-

педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.
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