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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування понятійного апарату та розвиток теоретичного 
та проективного мислення в області креативних індустрій. В процесі засвоєння 
курсу планується розглядати креативні індустрії як з точки зору культурології, 
так і с позицій креативної економіки, що формує творчий клас.   

 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати базовий понятійний 
апарат культурології; основи законодавства України у сфері культури; основні 
моменти філософських та культурологічних концепцій культури, що стосуються 
креативних індустрій та креативної економіки. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ 
культури, культурних процесів та подій; застосовувати основні положення 
культурологічних теорій в рамках креативних індустрій. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; використання іншомовних фахових культурологічних інформаційних 
джерел. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Креативні індустрії як тенденції 

сучасності»   викладається на другому році навчання. Навчальна дисципліна 

розкриває роль креативних індустрій в світовій економіці,  соціальному та 

культурному розвитку  та знайомить здобувачів з  організаційними аспектами 

діяльності у сфері культурних і креативних індустрій; визначає особливості 

мотивації праці у креативній індустрії; дає можливість ознайомитись із ключовими 

секторами галузі культурних і креативних індустрій. Проблематика курсу дозволить 

поєднати бізнес-навички з культурними практиками, що дає можливість системного 

підходу в царинах, де основною є творча та інтелектуальна складова. 

 

4.Завдання (навчальні цілі) - розкрити генезис термінів  «культурні» та 
«креативні» індустрії, сучасні підходи до його визначення; формулювання уявлення 
про види, форми, сфери реалізації соціокультурної діяльності; освоєння і критична 
інтерпретація теорії та практики креативних індустрій;  вміння визначати та 
застосовувати методи дослідження, які можуть бути використані для вирішення 
конкретних емпіричних завдань; вміння аналізувати отриману інформацію та 
прогнозувати на її основі можливі ризики креативного проекту. 

 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    



1
1.1 

Зміст понять «культурні 
індустрії» та «креативні індустрії» 

Лекції, 
самостійна робота 

іспит 10 

1
1.2 

Технології креативних та 
культурних індустрій 

Лекції, 
самостійна робота 

іспит 10 

1
1.3 

Основні функції і механізми 
менеджменту культурних та 
креативних індустрій; 

Лекції,   
самостійна робота 

Усна доповідь, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

10 

1
1.4 

 Особливості креативних і 
культурних індустрій в Україні. 

Лекції, 
семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
формулювати методологічну базу 
дослідження креативних 
індустрій 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, , 
іспит 

10 

2
2.2 

застосовувати сучасні гуманітарні 
знання для дослідження 
культурних та креативних 
індустрій 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

10 

2
2.3 

Критично інтерпретувати 
конкретну практику творчих 
індустрій, ситуацію в місті або 
районі з точки зору перспективи 
розвитку креативних індустрій 
  
 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

10 

1
2.4 

аналізувати стан, проблеми і 
тенденцій креативних і 
культурних індустрій в Україні 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
дослідження 

10 

 комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
рекомендованої літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

3
3.2 

  
спроможність ефективно 
працювати в команді 
(академічній групі);  уміння 
ефективно працювати 
самостійно; толерантність та 
взаємоповага в питаннях 
міжособистісного спілкування 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  

5 



при виконанні професійних 
обов’язків  
  
 
 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

демонструвати інноваційність, 
високий ступінь самостійності, 
академічної та професійної 
доброчесності в наукових 
дослідженнях креативних 
індустрій 

Семінари, 
самостійна робота 

презентація 
самостійного 
дослідження  

5 

4
4.2 

демонструвати здатність до 
безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення як наукового 
дослідника 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження  

5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 4. адмініструвати та використовувати інтернет-технології та 
інші типи комунікацій для організації та забезпечення наукової, 
педагогічної та інноваційної діяльності в культуротворчому 
процесі. 
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+
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+
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ПРН 9. моделювати й оптимізувати технології культурних практик 

та їх образів у різних культурних інституціях з урахуванням 

цивілізаційного, функціонального, галузевого, регіонального та 

інших аспектів їх втілення 

+
+ 

+
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь на семінарах: РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 –12 / 20 

балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 4.2 –6 / 10 балів 

3. Самостійна робота - письмова робота-дослідження: РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –18 / 30 балів 



Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем 
у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 
навчального періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні 
відповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу 
(письмову роботу-дослідження). Всі види робіт за навчальний період мають у 
підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті здобувач має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів 
за іспит.  

Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав 
менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може 
бути меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 
додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 
ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, 
отриманих під час навчального періоду. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 
балів 

      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Кількість балів під 

час навчального 
періоду 

Іспит Результуюча 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період навчання кількість балів за період 
навчання 
Min – 36 балів Max – 60 балів 

Усна відповідь на 
семінарах  

Теми 4 та 7, заняття 
відбудуться  згідно з планом 
навчальних занять. У разі 
відсутності здобувача на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Доповнення, 
участь в дискусіях 

Теми 4 та 7, заняття 
відбудуться  згідно з планом 

«3» х 2=6 «5» х 2 = 10 



на семінарах навчальних занять.  
Самостійна  
письмова робота 

Підготовка письмової  
роботи-дослідження 
«Креативне культурне 
середовище сучасних 
міст» відбувається протягом 
періоду навчання.  
Презентація роботи-
дослідження відбувається 
під час аудиторної роботи, 
на останньому семінарі 
згідно з планом навчальних 
занять (Додаток самостійної 
роботи здобувача)  

«18» х 1 = 18 «30» х 1 = 30 

Загальна оцінка 
за період 
навчання 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Результуюча 
оцінка 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

10 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, критично аналізує, оцінює та синтезує ідеї, 

використовуючи обов’язкову та додаткову культурологічну літературу. 

Демонструє високий ступінь самостійності. 

8 бали - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує лише обов’язкову 

культурологічну літературу. Допускаються несуттєві неточності 

6 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та 

критичного ставлення до проблем, не спирається на необхідну 

культурологічну літературу. Має у відповіді суттєві неточності 

4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

5 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий 

ступінь самостійності у судженнях  

4 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного 

оцінювання проблем  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна письмова робота: 

 30-21 балів здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, 



критичного оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження 

культурних інститутів; вміння виявляти зв’язки між культурологічним 

знанням та його застосуванням на практиці; вміння пояснювати стратегії, 

тактики та методи, базові вектори розвитку інституційних практик культури. 

Здобувач здатний самостійно формувати методологічну базу дослідження, у 

повному обсязі володіє культурологічним матеріалом, вільно та 

аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 

самостійність, інноваційність, достовірність, доброчесність проведеного 

дослідження.  

20-16 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє культурологічним 

матеріалом, вільно ним оперує, але може не вистачати аргументації в 

поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання. Здобувач 

демонструє здатність до аналізу комплексних проблем дослідження 

культурних інститутів, але не виявляє зв’язки між культурологічним знанням 

та його застосуванням на практиці. Робота є  самостійною, містить певні 

неточності  

15-11 балів – здобувач написав письмову роботу-дослідження, але не 

демонструє глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну 

базу, використовує лише навчальну літературу. Робота містить суттєві 

неточності.  

10-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного 

оцінювання проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену 

проблематику, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані дослідження. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє культурологічним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання; демонструє зв’язок між  культурологічним знанням 

та його застосуванням на практиці; критично осмислює дослідницькі та 

практичні проблеми; використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, доброчесність 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє культурологічним 

матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в 

поясненнях; в основному розкриває зміст поставленого завдання, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність у судженнях.  

Робота містить несуттєві неточності  

10-6 балів - загалом володіє культурологічним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до 

критичного аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо 

розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 



 
7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1.   

1 
Тема 1.   «Креативні індустрії» як навчальна 
дисципліна.  Мета та завдання курсу. 

2  6 

2 
Тема 2. Історичні передумови формування 
галузі культурних та креативних індустрій. 

2  6 

3 
Тема 3.  Культурні та креативні індустрії: 
основні дефініції понять 

2  8 

Частина 2.   

4 
Тема 4. Креативні індустрії, економіка та 
менеджмент.   

2 2 6  

5 

Тема 5.   Політика в сфері креативних та 
творчих індустрій: закордонний досвід та 
українські реалії 

2   10 

6 
Тема 6.   Нормативно-правове забезпечення 
сфери культурних та креативних індустрій 

2  10 

7 
Тема 7. Механізми фінансування в галузі 
культурних і креативних індустрій 

2 2 6 

8 
Тема 8.  Культурне виробництво: специфіка 
креативних індустрій 

2  10 

9 
Тема 9. Креативні проекти у міському 
середовищі 

2  10 

10 

Презентація самостійної роботи 
«Креативне культурне середовище сучасних 
міст» 
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 ВСЬОГО 18 4 96 

Загальний обсяг             120 год., в тому числі: 
Лекцій               – 18 год. 
Семінари   – 4 год. 
Консультація  - 2 год. 
Самостійна робота  - 96 год. 
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