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Ire oeBiTHЮ програму за спецi&льнiстю 034 Кульryрологiя
тр*тьOгФ оевiтньо-кsуrсФýого рi*ня

вiд KoMyrraJlbнOro з&Itладу Северодонещька гflJIерея мшстsцтв

]v{етою tlcBiTHbo*HayKoHoT шрограп,rк за clteцia-гrbнicTltl 0З4 Ку:lъту;lолоi-iя третьOri;,

освiтньо*trаук{Jвi}гs рiвня, е шiдr,*товltа висOкOкваllitfuiковzurиХ fiаукоsцiв у сферi

фундаментальноl, та прикладноi' культурологiТ"

Культурологiя, як зн;r,туitдий струлстурнлtй елgмент cy.racHoi, украiясък*i'
гуманiтаристики, динапяi,lнg розвиваfться. культ}ll]слогiчне зýаЕýя мас
мiждисllиплiт*ариий характер, йому гrритаь{а}лне органiчне ýOсд}lаýн,fi теOретичI{0г0

асIIектУ з rIрактикою куJIьтУрстI}срення. Ку;rътуролоr,iя с ilрOс.rOрOм лJж виявJIеЕня

творчоТ активиOсТi;тlодиши в rrроце*i розбудови незаJIежноi yKpaTtrcbKoi держави.
Рецензова,l-rа ocBiTltbo-mayкOвa frрс}rрама за спецiальt-liстю 0з4 Ку,llьтlрологiя

третьоrо, освiтrlь*-ltаукового рiвня розр*блена d;ахiвцями кафедри фiлософii.
культурr:lлгlгii та iнфармаltiйн*i лiялънсэотi C}lY iM. В,ffа"тя i скоригсrва-на пiсля
кOнсуfiьтаr{iй iз п*тенцiйн:тми роботодавцям,и, якi пiJ;тверлили потребу в пiдготовцi

фaxiBltiB виiIdOго рiвня з цiсi спеIliалr,ностi.

[Трограпла характеризуеться чiтк*лс атруктурOю, i? ocBiTHi комliонýнти стаýOвлflть

лоt,iчну сиýт,*му. пd0 дас мож;rивiсть дOсяlти заяЕJlених цiлей,rа ýрограмних резу:ll,татiв
навчаЕ}{я" Навчаптьний ллан шiлгот*вки док,rорiв фiлософii з кулътуролоr.ii пoBtlicTto

вiдrrсiвiдае зilвд&ýня&l ýрсграми. Вважа:о ýажлt{виýt пiлкрес"llитfl, Щri в нъому вiдвелено

гl'яf,Ь крели,гiв д"тIя виtsче}лня .грансdlормацiй худ*хсttьоТ iqlлътури хх - XXl *толiть, бо

*аме кудоjкня культура як ,lрливий баром*тр здатна вiдбивати змiilи в свiтоспрlийняттi

та свiторозумiннi певнсJг0 культурногс етаIiу розвитку суспiльства,

ЗастосуваНня рiзнl,tХ форМ та м*тодiв навчанпя, ýиклалання те KOETpt}Jlto сприяють

досягFlенFlю заяýлфних в освiткiй програмi tiiл*й, вабутr,кэ fiр*грfuч$их кOмпетентностей,

tstдll0вtлаl0тЬ вимl:га}.{ стуле}lтOц*l{Tр*ванOгqэ lriдходу Iа llриЕциш{iil{ ахадемiчr.rоi

**ободи"

Ваiкливо, Щ0 дtl реа;liзш-liТ ocBiTrrboi ýрOграми заJIучаються }le MeHlH як 100 %

вик;rад*чiж iз науtсовимlr с?уfiе}rfrý{и дOктора неук, к&лI{лида.га наук, лоцf;}tти та визtта_tti

спецiалiоТи в галузi гуманiтарНнх наук. якi мають необхiдний стаж ilрактичноТ. науковоТ

та педа-гФгi,tн*Т роботи.



*oBiTHi кON{пOкенти rIpOIpa_e{H ок;rаденi таким I{HHOM. що BиrIycKIrиK шр*грамл1 який

досяг зfrявленнх цiл*й i результатiв й сlтримав диплOм лOктора фiлософili" може

fiраr{ЮВаТи не тiлъки на fiOсадах, пt}в'язаних з педагогiчною, наукOвO-дослiлницькою та

8ИКЛаДаЦъКОю дiялънiстло у ЗВО УкраiЪи, a;re й здатншй займатl.i пФсали у закл&Idах

культури, tsикOнук}чи вiдшовiднi фушкцiТ.

Вважаrо, rцо зл.лiст шрсгра}.rи" шоолiдовнiсT,ь вивч*i{Ея навчаJIъЕ}lх дисциtlfiiлl, пý&ll

та графiк наýчальн{)г0 rтрOцffеу ýшря}{ованi на заý*зirечеtttlя вiдповiдн*с,ri ýрограмнýх

результатits t{аýча}tня запитам rtс:тенцiйших роботодавцiв {стейкхолдерiв).
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