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1. Анотація навчальної дисципліни «Правове регулювання у галузі культури і
мистецтв» – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних досягнень соціальногуманітарного та природничо-наукового знання посилює світоглядну й теоретичну
професійну підготовку бакалаврів.
Навчальна дисципліна «Правове регулювання у галузі культури і мистецтв» входить
до робочого навчального плану дисциплін для підготовки фахівців освітнього рівня
«Бакалавр» спеціальності: 026 «Сценічне мистецтво».
Викладається дисципліна на 2 курсі в обсязі 3 кредитів ЄКТС/90 годин (16 лек., 16
сем., 58 самост. роб.)
Міждисциплінарні зв’язки: з дисциплінами «Філософія», «Історія української
державності і культури», «Етика і естетика».
2. Мета дисципліни ‒ сформувати у студентів 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 студентів 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; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права тощо.
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» компетентностей:
Загальні:
ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій.
ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Фахові програмні компетентності:
СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.;
СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі
реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту;
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СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та
громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із
представниками інших творчих професій;
СК17. Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти професійної
діяльності.
СК20. Знати законодавство України з питань освіти, науки і культури, вміти застосовувати
його у процесі практичної діяльності
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
знати:
головні поняття та категорії правової діяльності у сфері культури;
основи законодавства України про культуру;
нормативно-правову база державного управління у сфері культури;
теоретичні і правові засади державної культурної політики, її форми і методи
для аналізу та вирішення національних і регіональних проблем;
основні напрями державного управління у сфері культури, становлення та
розвитку управління і регулювання місцевих культурних процесів в Україні;
характерні риси державного управління видавничою, архівною, бібліотечною
та музейною справами України; культурою та мистецтвом; управління у сфері ЗМІ; мовними
процесами в Україні; освітою та наукою;
сутність державної політики щодо формування єдиного гуманітарного
простору у сфері культури;
історичні традиції державного управління у сфері культури;
особливості моніторингу та аудит у сфері культури;
теорію та практику залучення світового досвіду в управління і регулювання
національними та регіональними культурними процесами.
вміти:
робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення,
аргументовано відстоювати власні погляди та міркування;
розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинного нормативно-правового
забезпечення державної культурної політики на підставі визначення
юридичних
властивостей та на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення й
аналізу ефективності чинних вітчизняних, міжнародних, зарубіжних нормативно-правових
документів, актуальної практики регулювання та управління культурними процесами на всіх
рівнях – міжнародному, зарубіжному,
регіональному, муніципальному, місцевому,
комунальному;
створювати проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку
різних сфер національного гуманітарного простору України, культурних процесів
українських регіонів, забезпечення функціонування структур, які побудовані на різних
формах власності, на засадах конституційно-правової регламентації законодавчого та
нормотворчого процесів;
аналізувати проблеми, ресурсний потенціал та напрями реалізації державного
управління у сфері культури; процеси створення, реалізації, регулювання та управління
державною культурною політикою.
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5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Код

Результат навчання

Методи
Форми (та/або
оцінювання та Відсоток у
методи і технології)
пороговий
підсумковій
викладання і
критерій
оцінці з
навчання
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

1.1 Знати головні поняття та категорії Лекція, самостійна
правової діяльності у сфері культури
робота
1.2 Знати основи законодавства України Лекція, самостійна
про культуру
робота
1.3 Знати
нормативно-правову
база Лекція, самостійна
державного управління у сфері
робота
культури
1.4 Знати теоретичні і правові засади Лекція, самостійна
державної культурної політики, її
робота
форми і методи для аналізу та
вирішення
національних
і
регіональних проблем
2.1 Вміти робити самостійні науково Лекція, самостійна
обґрунтовані
висновки
та
робота
узагальнення,
аргументовано
відстоювати
власні
погляди
та
міркування
2.2 Вміти розробляти пропозиції щодо Лекція, самостійна
вдосконалення чинного нормативноробота
правового забезпечення державної
культурної політики на підставі
визначення юридичних властивостей
та на основі виявлених ознак її
недосконалості
за
результатами
вивчення й аналізу ефективності
чинних вітчизняних, міжнародних,
зарубіжних
нормативно-правових
документів,
актуальної
практики
регулювання
та
управління
культурними процесами на
всіх
рівнях – міжнародному, зарубіжному,
регіональному,
муніципальному,
місцевому, комунальному
2.3 Вміти
створювати
проекти Лекція, самостійна
нормативно-правових
актів,
робота
спрямовані на підтримку різних сфер
національного гуманітарного простору
України,
культурних
процесів
українських регіонів, забезпечення
функціонування
структур,
які
побудовані
на
різних
формах
власності, на засадах конституційно-

Усне опитування

10 %

Усне опитування

10 %

Усне опитування

10 %

Усне опитування

10 %

Усне опитування

10 %

Усне опитування

25 %

Усне опитування

25 %
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правової регламентації законодавчого
та нормотворчого процесів

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назва)
ПР01.Визначати взаємозв’язок цінностей
громадянського суспільства із засадами
розвитку сфери культури й мистецтва в
Україні.
ПР02. Мати концептуальні наукові та
практичні знання у сфері сценічного
мистецтва.
.ПР03. Вільно спілкуватися з професійних
питань державною та іноземною мовами усно
і письмово.
ПР04.
Здійснювати
пошук
необхідної
інформації у професійній літературі, в мережі
Інтернет та інших джерелах.
ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й
приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання
ПР19. Управляти складною професійною
діяльністю у сфері сценічного мистецтва з
урахуванням правових, економічних та
етичних аспектів.
ПР20.
Організовувати
та
керувати
професійним розвитком осіб та груп,
розробляти та реалізовувати творчі проекти.

1.1

1.2

1.3

1.4

+

+

+

+

2.2

2.3

+

+

+

+

2.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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.
Форми оцінювання студентів:
‒ семестрове оцінювання:
‒ Контрольна робота з тем ЗР1* (тест): — 10 балів/ 6 балів**.
‒ Контрольна робота з тем ЗР2 (тест): — 10 балів/ 6 балів.
‒ Самостійне завдання 1: РН 1.2. - 10 балів/ 6 балів.
‒ Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. - 15 балів/ 9 балів.
‒ Оцінювання роботи під час семінарських (практичних) занять (ЗР 1): -15 балів/ 9
балів.
‒ Підсумкова контрольна робота залік - 20 балів / 10 балів
 ЗР – змістовий розділ.
‒ ** максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з
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відповідної форми контролю.
‒ Підсумкове оцінювання: диференційований залік.
Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою.
Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані за роботу на
практичних заняттях (від 1 до 7.5 балів), а також бали, які отримані за підсумкову роботу –
дифференційований залік.
Зміст курсу поділений на 8 змістовних розділів. Кожний змістовий розділ включає в
себе лекції, семінарські заняття та самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які
завершуються контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини
курсу.
Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання здобувачем вищої освіти
під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум).
При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних
робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. Рекомендований мінімум
для допуску – 40 балів.
При простому розрахунку отримаємо:

Мінімум
Максимум

Семестрова
кількість
балів
40

Диференційований
залік

60

Підсумкова
оцінка

20

60

40

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 диференційований залік за результатами контролю. Студенти, які
набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.
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
студентів проводиться за допомогою усного опитування на семінарських заняттях;
підготовки презентацій з теми.
Шкала відповідності оцінок: національна та ECTS
Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)
90-100

Оцінка за чотирибальною шкалою
Відмінно

Оцінка за
шкалою ЄКТС
А
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82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

В
С
Д
Е
FX

Добре
Задовільно
Незадовільно
з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

F

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять
8.1 Тематичний план навчальної дисципліни
П.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кількість годин
Теми змістових модулів
Загальні
засади
адміністративно-правового
регулювання в соціально-культурній сфері
Адміністративно-правове
регулювання
у
галузі
культури
Актуальні проблеми правового забезпечення
державної культурної політики
Законодавчі гарантії гуманітарних основ розвитку
держави
Система гарантування та захисту прав людини
Державні стратегії правового регулювання в галузі
культури
Напрямки оптимізації правового регулювання в галузі
культури в Україні
Культура як системоутворюючий фактор правового
регулювання в галузі культури і мистецтва
Усього за семестр
Форма контролю

Лекції

Cемін.
заняття

Самост.
робота

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

4

2

2

8

2

2

4

2

2

6

16

16

58

8
6
4

диференційований залік

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