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Анотація 

 

1. Опис навчальної дисципліни «Правове регулювання у галузі культури і мистецтв» 

 

Найменування показників  
Галузь знань: 
02 Культура і мистецтво 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма здобуття освіти 

Кількість кредитів 3 
 

 

Здобувачі першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти Нормативна 

Загальна кількість годин – 90 

Спеціальність (професійне 
спрямування):  
025 «Музичне мистецтво» 
 

Освітньо-професійна програма  
«Звукорежисура» 

Рік підготовки: 
   

2  
 

Семестр 3 

Лекції  16 год. 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента – 3,5 

Освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 
 

  

Семінарські 
                                                
 
 

16 год. 
 

 

Самостійна робота 
                                                    

58 год. 

Вид контролю: диференційований залік  

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/1,8 
 

Міждисциплінарні зв’язки: з дисциплінами «Філософія», «Історія української державності і культури»,  «Етика і 

естетика». 

2. Мета дисципліни ‒ сформувати у здобувачів вищої освіти цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає  

нормативно-правову базу у сфері культури, а також визначає недоліки та шляхи вдосконалення чинного нормативно-

правового забезпечення культурної галузі; ознайомити здобувачів вищої освіти з правовими основами діяльності 

європейських держав у сфері культури; дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні  навички 

опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем розвитку вітчизняної та 

зарубіжної культури. 

3. Завдання (навчальні цілі): знати й дотримуватися  вимог академічної доброчесності, які визначені ст.42 Закону 

України «Про освіту» для здобувачів освіти, що передбачає: самостійне виконання навчальних завдань,  завдань поточного та 

підсумкового контролю; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права тощо [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text]. 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти 

компетентностей:  

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності звукорежисера та галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів мистецтвознавчих та технічних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Програмні результати навчання (РН): 

РН17. Уміти встановлювати творчі комунікації та працювати в творчій команді. 

РН18. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких знань і професійних практик, оцінку стратегічного 

розвитку мистецтва, творчого та навчального колективу. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результати навчання (1. знати;  

2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідністю) 

Відсоток  

(%) у підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результати навчання 

РН17. 

Уміти встановлювати творчі 

комунікації та працювати в творчій 

команді. 

МН1, МН2, МН3, 
МН4, МН5 

МО1, МО2, МО3 29% 

РН18. 

Виявляти відповідальність за 

розвиток мистецьких знань і 

професійних практик, оцінку 

стратегічного розвитку мистецтва, 

творчого та навчального колективу. 

МН1, МН2, МН3, 
МН5 

МО1, МО2 25% 

 Диференційований залік  МО5 20 % 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

П
Н

Р
 1

7
 

П
Н

Р
 1

8
 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  +     + 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. +    + 

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. +  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  +          + 

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). +  
 

7. Схема формування оцінки згідно розділу 7 «Положення про організацію освітнього процесу в Національній 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, затвердженого рішенням вченої ради від 30 жовтня 2018 р., уведеного в дію 
наказом ректора від 31 жовтня № 187-о. 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
МН1 – словесний метод;  
МН2 – метод пояснення; 
МН3 – метод навчання за джерелами знань;  
МН4 – метод демонстрацій; 
МН5 – практичний метод (конспектування, тезування, анотування, рецензування, індивідуальна науково-дослідна 
робота, розв’язання практичних завдань, моделювання, картування тощо); 
МН6 – метод інтерактивних ігор. 
 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО1- усне або письмове опитування;  
МО2 – діалогове спілкування; 
МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО4 – презентації проекту та виступи на наукових заходах; 

МО5 – диференційований залік. 
 

Підсумкове оцінювання: диференційований залік.  
 

Організація оцінювання: 
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою. Загальну кількість балів 

студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи та 

усного опитування), презентації тощо; бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на 
семінарських заняттях (чи практичних заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу.  

Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік самостійних завдань, питання та завдання 
підсумкової контрольної роботи є складовою у методичних рекомендаціях до семінарських занять та самостійної роботи 
здобувачів освіти з даної дисципліни. 

Зміст курсу поділений на 2 змістовні модулі. Кожний змістовий розділ включає в себе лекції, семінарські заняття, 
самостійну роботу здобувачів вищої освіти, який завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу 
відповідної частини курсу. 
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Умовою допуску до підсумкової роботи (диф. заліку) є отримання здобувачем вищої освіти під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 50 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання 
контрольних робіт та виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 
Семестрова кількість 

балів 
Диференційований залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 50 10 60 

Максимум 80 20 100 

 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних робіт 

здійснюються відповідно до процедури закріпленої в «Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, затвердженого рішенням вченої ради від 30 жовтня 2018 р., уведеного в дію наказом 

ректора від 31 жовтня № 187-о. 

Диференційований залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, який 

набрав суму залікових балів (60) має право, отримати підсумкову оцінку за залік за результатами контролю. Здобувачі вищої 

освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають диф. залік. 

Екзамен виставляється за результатами роботи здобувача вищої освіти впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, 

який набрав суму залікових балів (90), має право отримати підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного 

завдання за результатами контролю. Здобувачі, які набрали протягом семестру менше 90 балів обов’язково складають екзамен. 
 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку і є обов'язковим. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 

здобувачами вищої освіти навчального матеріалу. Перевірка знань здобувачів вищої освіти проводиться за допомогою усного 

опитування на семінарських заняттях; підготовки рефератів з теми. 

 

Шкала відповідності оцінок: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), 
практики, дипломної роботи  

90–100 А Відмінно   

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
Незадовільно 

з можливістю повторного складання 

0–34 F 
Незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

1. Змістовий модуль 

Державні стратегії правового 

регулювання в галузі культури 

2. Змістовий модуль 

Культура як системоутворюючий 

фактор правового регулювання в 

галузі культури і мистецтва 

Диференційований 

залік 

40 балів 40 балів 20 балів 

С
ам

о
ст

ій
н
а 

р
о
б
о
та

 

П
р
ак

ти
ч
н
і 

за
н

ят
тя

 

К
о
н

тр
о
л
ьн

а 

р
о
б
о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н
а 

р
о
б
о
та

 

П
р
ак

ти
ч
н
і 

за
н

ят
тя

 

К
о
н

тр
о
л
ьн

а 

р
о
б
о
та

 

 

2 6  2 6    (максимум) 

2 6  2 6   

2 6  2 6   

2 6  2 6   

8 24 8 8 24 8 20 балів 

Всього 100 балів 
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8. Структура  навчальної дисципліни. Тематичний  план занять 
 

 8.1 Тематичний план навчальної дисципліни 
 

П. 
№ Теми змістових модулів 

Кількість годин 

Лекції 
Cемін. 
заняття 

Самост. 
робота 

1.  Адміністративно-правове регулювання у галузі культури 2 2 8 

2.  Законодавче регулювання у сфері культури. 2 2 8 

3.  Напрямки оптимізації правового регулювання  в галуз культури в Україні 2 2 6 

4.  Законодавчі гарантії гуманітарних основ розвитку держави 2 2 8 

5.  Засади державної політики України у сфері культури 2 2 6 

6.  
Загальні засади адміністративно-правового регулювання в соціально-
культурній сфері 

2 2 
6 

7.  Система гарантування та захисту прав людини 2 2 8 

8.  Основні пріоритети державної політики у сфері культури. 2 2 8 

  16  16 58 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому: 
Лекцій – 16 год. 
Семінари – 16 год. 
Самостійна робота – 58 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

 

1. Административное право Украины : учебник / Под. общ. ред. С. В. Кивалова. – Харьков : Одиссей, 2004. – 880 с.  
2. Адміністративне право України : підруч. / За ред. Ю.  П. Бітяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.  
3. Антонюк О. В. Основи етнополітики : навч. посіб. / О. В. Антонюк. – К. : МАУП, 2005. – 432 с. 
4. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії,  методології,  практики / В. Д. 

Бакуменко. – К. : Вид-во  УАДУ, 2000. – 328 с.  

5. G. S. Yermakova. Psychological aspects of corruption in public administration: Ukrainian case-study. Dragan O., Yermakova 
G., Chvaliuk A., Kurchin O., Karagodin O. Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol 9 No 7 (2020). P. 367-376 

6. Єрмакова Г.С. Система релігійних прав і свобод в Україні та їх конституційно-правове забезпечення. Економіка. 
Фінанси. Право. 2018. №6/5. С. 42–46. 

7. Єрмакова Г.С. Розвиток міжконфесійних відносин в Україні (конституційно-правовий аспект): монографія - Київ: 
"Четверта хвиля", 2018 - 344 с.  

8. Єрмакова Г.С.  Релігійний фактор та питання інтеграції Туреччини в ЄС: організаційно-правовий та теоретико-
методологічний аспекти. Держава та регіони. Право. 2018. №3(61). С. 11–15.  

9. Звіряка А. І. Досвід паспортизації об’єктів культурної спадщини Національного заповідника «Батьківщина Тараса 

Шевченка» / А. І. Звіряка // Праці НДІПД. – Вип. 2. – К. : АртЕк, 2006. – С.115–125.  
10. Здіорук С. І. Завдання гуманітарної політики України в контексті сучасних політичних реалій / С. І. Здіорук // 

Україна : стратегічні пріоритети, аналітичні  оцінки – 2005 / За ред. О. С. Власюка. – К.: Знання, 2005. – С. 372–390. 
12.Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини : виклики Україні ХХІ століття / С. І. Здіорук. – К. : Знання, 2005. – 
552 с.  

11. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / гол. редкол. В. Ю. Шепітько. Т. 20 ‒ 2018. ‒952 с. ‒ ISBN 
978-966-937-250-5 

12. Механізм правового регулювання // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) 

та ін.. ‒ 2017. ‒ Т. 3 : Загальна теорія права. ‒ С. 283. ‒ ISBN 978-966-937-233-8. 
13. Омельчук В. В. Управління культурними процесами як чинник формування єдиного гуманітарного простору 

України / В. В. Омельчук // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні : Мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. 
конф., Київ, 16–17  листоп. 2007 р.  –  К.,  2007.  – С. 563–583. 

14. Правове регулювання // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та ін.. ‒ 
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