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HEr ocBiTHю програму за ýшецiаJIьнiстю 034 Культурологiш

третьФrо, ocBiTкbo-rrayкoвoro рiвня
вiд Комунпльноi уст&шовш t<Луганськкfi шбл*снкй Щектр

н&вчально-tvlетодичноi роботи, кульryрних iнiцiатив i кiномнстsцтвfl>r

*лРазУ xol{y з&значитN, T!{ct }кOден ЗВО в мех{ах ЛуганськоТ обла*тi. KpiM СНУ

iM. В, Ла-гtя, не гOтуё лtliсторi* фiло*;офiТ за прогрiLмою спецiаqъностi {.}З4 Ку.пьтурологiя.

В*дно.iас Луганlцина, яка 0пинилаоь в fiепро*тих умовах пiсля 2014 р., пс:требуt:

фахiвиiв, зд&т}lих здiйснювати ака;riз су{асник культурних проuесiв, пO€днувати Teopiio

i практику кулътурOтвсlрчостi, гiдно i шрофесiйно примнож}ъати культ}?Ео-мистешьку

сilадщину зrкраiнськоr,с }rарOду. Cyracнi rlодii в YKpaili та oBiTi сп0l{укають на}ковцiв до

творчоТ шошуковоi роботи i{a теренах дискусiйr,rих шроб:rем шодо розви]ку украТлrськоi,

свр*:пейаькс:i та свiтовоi itультури,

Цi.шi й :Jавдання рýцензоýансi ocBiTHbo-HayKOtsOT програми за сllецiалъltiстiо 0З4

Культурологiя третього. освiтньо-науковOго рiвня 1згtlд;кенi iз су.lасними вiтчизняними

та европейськими наrrряма_l\.{и розвитку грсанiтарног0 знаттня, i:з потребами та li*ilитолч,

ринку працi. зOкрема на JIугаяпtинi. та з tlотtэнцiйними роботодавцями.

Змiст прOграми розбитий на кiлька lдиклiв. зокроме HOpMtlTиtsHi кlрси ýклюriа}Oть

в себе цfiкли фахових, зttгыIьнонаукс}вих, yt*iBepca;lbltиx,ra мФв}tих дисциir:лiлt, & тако}к с

окр*мжй цикл вибiркOýкх диоциlтлiлl. Анtr-цiз змi*,rу шрOIр{лми дOзвOJI}{Ё с"Iвgрдiкуi]ати, щ0

lt c,tpyKTypa iiер*дýачас еlоiкливiсть iriливiдушlыtоТ ocвiTrtbcli стрнгеl,ii. зOкрема шJIяхом

iллднвiдуiжьнOго вибору здобувачами }lавч€Llытих дисциrrлiн в обсязi, передбаченим

закOFlOдавств(}l\{.

Прсграмою передбачено форътування в здобува.riв загатъних комIIетентнOстей,

зокрема активноТ громадянськоТ позицiТ, шI0 грунтустьсfl ка демOкратичнýх

fiеРOКОнаннях, г}.tчtанiсти.rних та етичних tliнностях (зк1). с*рел цiсi груfiи

кOмшетентностей BI}aiKatо важливим вiдзtlачкти так*ж ЗК 12 - здатнiсть гон*рувати HoBi

iл*Т,га визllач;lти шjIяхи для ix реаliзацiТ в гапузi **вiти, fiа}ти та прос]itсiйноТ лiжrъностi.

рrэзширIt}Ептк сферу власtrоi KOMneTeI-ITtttэcTi, розроб;tяти оfiтиý{&лыri cTpareгiT своеТ

дiялыtостi. ýетыыло виллисшri й фrлховi Kоý{IleTe}rflHocTi, формуванr{я якýх paloM iз

ýрOгрgtмнимк ре:]ультатами навчаiiня дiйолrо сilриятиме вттлиtsу на цiHlT,icHy сlрiснтl*дiю



творчиж середоýнш. Ji*кальних *lliлbнoT, дерiItавних устанOв- шlо с несбхiдлtим як дJIя

JIугантrдини. так i для Украiни.

Валкливо. що в сэовiтньо-науковiй програмi вiдведений час тfr надана можливiOть

поглибленшя зi{ань за рах.yrrск виЕjчfiння фахсвих HalKoвиlc та теорети.пtих KlrpciB i

0трЕмання кOмIIетентностей, II0в'язаних з пл&I{уван}tя]\{ та здiйсн*ннJtь4 наукOвих

дослiдженъ у гытузi KyJIbT,ypOJIoliT" rriлготФвкOю дошовiдей резу;rьтатiв дtrс:riджекь на

Еr&укOвих конферекцiях та ceMii,rapax, lтiдI,отовкоi* дOкуýrе}iтацiТ д:ш (}держанfiя грантiв

на HayKoBi дослiдiltення, орr,анiзацirо та здiйсtrенням тlедаl,оr,i.tноi дiя:rьнсr*,ri.

Тохс BBarKaiФ, що рецензоваt{а освiтllя ýp*r рама пiдготовки докт*рiв фi"тrосоr}iТ з

к},лътурслогiТ, р*зрлlбленit професiitно та згiдно д0 вýмог украiЪськог0 зi}кOi{t:лазст*а у

*iлпtiвiднiй гатузi i fi слiд рекомендувети для пiдгот**кн здобува.лiв треть*го о*вiтнъti-

жаукФýOг0 рiвня зi сгrет_(iальностi 0З4 Культурологiя"

ýиректор Кому на:rыrоi устшлови

<JIуганський обласний l{eHTp

навчалъ}lо-методи t{HoT роботи,

кулътурних iнiцiатив i кiномистецтва
/мгl,,
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