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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Пархоменко Ірина Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри. Має досвід у створенні 

подій, їх координації та модерації, є автором більше 25 наукових публікацій.  

Брала безпосередню участь у таких проєктах як музичне фентезі-шоу «Володарі Стихій», «Жива 

історія: пам’ять про Чорнобиль», Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку». Наразі є членкинею 

Всеукраїнської професійної спілки працівників музичної індустрії (2020). А також співзасновницею ГО 

«Асоціація експертів з креативних індустрій України» (2021). 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою вивчення дисципліни «Культурні і креативні індустрії» є набуття студентами стійкої 

системи знань щодо сутності та особливостей функціонування культурних і креативних індустрій в 

країнах Європейського Союзу та Україні, а також формування компетенції реалізації культурних 

проектів у студентів творчих спеціальностей. 
Предметом навчальної дисципліни є культурні та креативні індустрії та продукт їх виробництва. 

Основні завдання курсу: 

 визначити історичні передумови становлення культурних і креативних індустрій як сфери 

виробництва; 

 з’ясувати сутність основних понять «культурний продукт», «культурні та креативні індустрії», 

«культурне виробництво»; 

 сформувати уявлення про роль закладів культури в екосистемі культурних і креативних індустрій 

міста 

 визначати ресурси для функціонування культурних та креативних індустрій; 

 набути практичних навичок підготовки та реалізації культурного проекту; 

 засвоїти основні інструменти управління культурними проектами 

 

 



 

ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 1 Модулів – 1 Семестр – 1 

Змістових модулів – 

2 
Лекції – 16 Змістових модулів – 2 Лекції – 4  

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 14 Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 2  

Самостійна робота – 90  Самостійна робота – 114  
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи  

студента – 6 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 
Форма контролю – залік Форма контролю – залік 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 
Загальні 

компетентності 
4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті 

у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 

3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи 

втілення музичного образу у виконавстві. 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне 

забезпечення. 
10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати 
ризики. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни «Культурні та креативні індустрії»: 

● словесні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення); 

● наочні (ілюстрація, демонстрація відеоматеріалів); 

● практичні (практичні роботи, написання рефератів), виконання творчих самостійних завдань; 

● репродуктивний, котрий полягає у формуванні та безпосередньому втіленні власних творчих 

ідей та задумів студента у ході мистецької практики; 

● самостійна робота, пов’язана з опануванням світу культури та креативу. 

Формою занять з курсу «Культурні та креативні індустрії» є практичні заняття, вивчення 

навчальної дисципліни базується на теоретичних та практичних знаннях, отриманих студентами в 

загальноосвітніх навчальних закладах при вивчені курсів: історія, українська література, зарубіжна 

література та поглибленні і вдосконаленні цієї освіти. 



 

Для закріплення матеріалу, удосконалення навичок студенти повинні систематично, протягом 

всього курсу виконувати програму самостійної роботи. У робочій програмі для самостійного 

опрацювання пропонуються теми, що сприяють поглибленому засвоєнню матеріалу та водночас 

вимагають від студентів творчого підходу та індивідуальної роботи вивчених теоретичних питань. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 
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МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРНИХ І 

КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 

Тема 1. Історичні передумови становлення 

культурних і креативних індустрій як сфери 

виробництва 

12 2 2  8 14 2   12 

Тема 2. Поняття культурного продукту та 

його види 
12 2   10 12    12 

Тема 3. Креативність як ресурс виробництва 

в творчих командах 
16 2 2  12 14    14 

Тема 4. Заклади культури в екосистемі ККІ 

міста 
10    10 12    12 

- Тема 5. Креативне підприємництво 16 2 2  12 14    14 

Разом за змістовим модулем 1 66 8 6  52 66 2   64 

Змістовий модуль 2. КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ В СФЕРІ КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ 

ІНДУСТРІЙ 

Тема 6. Основні поняття і етапи управління 

культурними проектами 

12  2  10 12 2   10 

Тема 7. Розробка стратегії реалізації 

культурного проекту 

14 2 2  10 10    10 

Тема 8. Планування культурного проекту 14 2 2  10 10    10 

Тема 9. Комунікаційна стратегія для 

просування культурного проекту 

10 2   8 12  2  10 

Тема 10. Фінансування культурних проектів 14 2 2  10 10    10 

Разом за змістовим модулем 2 64 8 8  48 54 2 2 0 50 

Усього годин 120 16 14  90 120 4 2 0 114 

Підсумковий контроль ЗАЛІК 

 

 

 



 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 
для екзамену, диф. заліку  для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
 

Система накопичення балів 
 

Вид контролю Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 1 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 200 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

200:2*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 200:2 = 100 – результат заліку 
 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «залік» 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 2 (модульний контроль 1,  самостійна робота) * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат оцінка до заліку. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування занять студентами є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. 

Перегляд оцінки за виконане завдання можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви 

на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня 

створює комісію з переатестації, яка після проведення аналізу роботи студента повідомляє його про своє 

рішення. 

Перескладання роботи студентів можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо студент 1) використовує чужі конспекти першоджерел, оцінки 

позбавлються обидва студенти; 2) якщо студент на семінарському занятті читає з ксерокопії, його відповідь 

не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах, кількість 

зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), потрібно 

вказувати внесок кожного учасника 
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