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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії 

спеціальності  034 “Культурологія” галузі знань 03 Гуманітарні науки. 

 

    

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно,  

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність(основні публікації 

за напрямом, наково-

лослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Керівник 

робочої групи 
      

Герчанівська 

Поліна 

Евальдівна 

Завідувач 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційних 

комунікацій , 

професор 

Національна академія 

образотворчого 

мистецтва і 

архітектури  

 

Спеціальність 

«Мистецтвознавство».  

Кваліфікація: 

мистецтвознавець. 

Диплом  

КВ №16196567 

01.07.1999р.  

 

Державна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

Кандидат 

філософських 

наук,  

спеціальність 

17.00.01 – теорія 

та   історія 

культури. Тема: 

«Трансформація 

народного 

сакральної 

17 років. .Герчанівська П. Е. Культура 

в парадигмах XX–XXI ст. : 

монографія / П. Е. 

Герчанівська. – К. : 

НАКККіМ, 2017. – 378 с. 

Здійснювала наукове 

консультування 1 

докторантом та наукове 

консультування 4 

аспірантами. 

Член вченої ради 

Академії. 

Член науково-

Національна 

академія 

державного 

управління при 

Призедентові 

України 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

керівних кадрів, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПВ 132371, 



архітектури і 

живопису 

Мармароша 17 

ст.»  

Диплом 

№017604, 

12.02.2003р. 

Харківська 

державна академія 

культури 

Доктор 

культурології, 

спеціальність 

26.00.04 – теорія і 

історія культури, 

Тема дисертації: 

«Культурологічно-

релігійознавчі 

виміри української 

народної 

культури» 

Диплом ДД 

№001463, 

30.11. 2012р. 

    Доцент кафедри 

гуманітарних наук 

Атестат 12 

ДЦ№022682,  

21.05.2009р. 

   Професор 

кафедри 

культурології та 

інноваційних 

культурно-

мистецьких 

проектів 

експертної ради Академії. 

Член вченої ради 

Інституту практичної 

культурології та арт-

менеджменту. 

Член спеціалізованої 

вченої ради Д 26.850.01 

Академії.  

Керівник наукової 

теми “Актуальні проблеми 

культурології: теорія та 

історія культури” (державний 

реєстраційний номер: 

0115U001572). 

Голова редколегії 

наукового журналу 

“Міжнародний вісник: 

Культурологія. Філологія. 

Музикознавство”, член 

редколегій фахових видань 

“Вісник Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв”, 

“Мистецтвознавчі записки”, 

“Вісник Харківської 

державної академії дизайну 

та мистецтв”, “Вісник 

Маріупольського 

державного університету. 

Сер. Філософія. 

Культурологія. Соціологія”, 

“Культурологічна думка”, 

“Українські культурологічні 

студії”. 

Голова підкомісії 034 

“Культурологія”, науково-

16 жовтня 2015 

р. № 9343   



Атестат 

12ПР№009674 

26.06.2014р. 

 

методичної комісії з 

гуманітарних наук та 

богослов’я сектору вищої 

освіти Науково-методичної 

ради МОН України. 

Голова низки 

експертних комісій для 

проведення акредитаційної 

експертизи підготовки 

бакалаврів, магістрів 

(спеціалістів) зі 

спеціальності 

“Культурологія”. 

Лауреат премії 

Кабінету Міністрів України 

за внесок молоді у розбудову 

держави (2000). 

Має 85 опублікованих 

праць (без тезисів) наукового 

та науково-методичного 

характеру з теорії та історії 

культури, із них: монографій 

– 5; навчальних посібників (з 

грифом МОН України) та 

робочих програм – 7; 

термінологічних словників – 

2; статей у фахових 

виданнях з культурології – 

71 

Монографія: 

1. Герчанівська П.Е. 

Культура в парадигмах XX–

XXI ст.: монографія. К. 

НАКККіМ, 2017. 378 с. 

Статті: 

1.Герчанівська 



П.Е.Дихотомія Схід-Захід: 

історико-культурологічний 

аспект / П.Е. Герчанівська // 

Вісник НАККіМ. – 2019. – 

№. I . – С. 

2.  Герчанівська 

П.Е.Феномен ідентичності: 

українські реалії / П.Е. 

Герчанівська // Національна 

ідентичність в мові і 

культурі: зб. наук. праць // за 

заг. ред. А.Г. Гудманяна, 

О.Г. Шостак. – К. : Талком, 

2018. – С. 106–111. 

3. Герчанівська П.Е. 

Аналіз культури в парадигмі 

теорії систем / П.Е. 

Герчанівська// Вісник 

НАККіМ. – 2017. – №. I . – 

С. 3–7. 

4. Герчанівська 

П.Е.Модель 

культурологічного 

дослідження в парадигмі 

теорії систем / П.Е. 

Герчанівська // Українські 

культурологічні студії. – № 

1. –  2017. – С. 19 – 22. 

 

Доповіді на 

конференціях: 

1. Герчанівська 

П.Е.Інноваційна програма 

підготовки магістрів з 

міжкультурної комунікації в 

НАКККіМ / П.Е. 



Герчанівська // Інноваційні 

тенденції підготовки 

фахівців в умовах 

полікультурного та 

мультилінгвального 

глобалізованого 

світу:збірник тез доповідей 

ІV Всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 09 квітня 

2019 р./ за заг. ред М.О. 

Чернець. – К. : КНУТД, 

2019. – C.101-104 (458 с.)   

Опонування: 

 1. Понікаровська Наталія 

Андріївна «Трансформація 

образів танатичної міфології 

в традиційній культурі 

України», к. культ., 26.00.04 

– українська культура. 

Керівник Панков Георгій 

Дмитрович, д. філос.н., 

проф., професор кафедри 

культурології 

Харківська державна 

академія культури, 2018р. 

 2. Ніколаєва Ганна 

Олександрівна «Театр як 

модератор сучасного 

міського міфу  

(на прикладі діяльності 

Одеського академічного 

театру музичної комедії  

ім. М. Водяного)», к. культ., 

26.00.01 – теорія та історія 

культури. Керівник Місюн 

Ганна Володимирівна, к. 



мист.н., доц., доц. каф. 

культурології та 

мистецтвознавства,  

Одеський національний 

політехнічний уверситет, 

2018р.  

 3. Гродська Еліна Борисівна 

«Формування та збереження 

культурної ідентичності 

української діаспори у 

сучасній Іспанії», к. 

культурології, 26.00.01 – 

теорія та історія культури. 

Керівник:   Королькова 

Ольга Василівна, кандидат 

філол. наук, доцент,  

Одеський національний 

політехнічний університет 

Міністерства освіти і науки 

України, 

доцент кафедри 

культурології, 

мистецтвознавства та 

філософії культури,    2018р. 

4. Щербань  Анатолий 

Леонидович 

«Орнаментаційні 

трансформації кераміки в 

традиційній культурі 

населення Лівобережної 

України (атрибутика, 

технологія, морфологія, 

семантика», 

д. культурології, 26.00.04 – 

українська культура. 

Керівник:  Шейко Василь 



Миколайович, 

доктор історичних наук, 

професор Харківська 

державна академія культури, 

професор кафедри 

культурології,  2018р. 

 5. Божко Любов Дмитрівна 

«Туризм у контексті 

глобалізаційних процесів: 

історико-культурологічний 

аспект»,  д. культурології 

26.00.01 – теорія та історія 

культури. Керівник:  

Дяченко Микола 

Васильович, доктор 

філософських наук, 

професор, Харківська 

державна академія культури, 

професор кафедри філософії 

та політології,     2019р. 

  Голова науково-дослідної 

роботи кафедри на 2015-

2020рр «Актуальні проблеми 

культурології теорія та 

історія культури» 

Керівництво науковими 

роботами студентів 

Члени 

проектної 

групи 

      

Овчарук Ольга 

Володимирівна 

Професор 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційних 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені М. О.Горького,  

спеціальність: 

Музика, Кваліфікація: 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова 

Кандидат 

25років Головний редактор 

наукового журналу 

“Актуальні проблеми історії, 

теорії та практики художньої 

культури”. 

Київський 

національний  

університет 

культури і 

мистецтв. 



комунікацій 

 

вчитель музики 

середньої школи 

КВ №797776 

28.06.1988р. 

 

педагогічних наук 

(2001 р.), 

спеціальність 

13.00.02 – теорія 

та   методика 

історія культури 

Тема дисертації: 

«Розвиток 

музично-

педагогічної 

думки в Україні на 

початку ХХ ст. 

(1900-1925 р. р.)» 

 Диплом  ДК 

№ 012403 

 14 листопада 

2001 р. 

 

Доцент кафедри  

музики .  

Атестат доцента  

02 ДЦ №000783  

19 лютого 2004р . 

 

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

Доктор 

культурології, 

спеціальність 

26.00.01 – теорія 

та історія 

культури. 

Тема дисертації: 

«Парадигмальні 

Заст.завідувача кафедри 

культурології та 

інформаційних комунікацій  

Наукове керівництво 

аспірантами. 

Секретар спеціалізованої 

вченої ради Д 26.850.01 

Академії. 

Здійснювала наукове 

керівництво 5 аспірантами.  

Головний редактор 

наукового журналу 

“Актуальні проблеми 

історії, теорії та практики 

художньої культури”. 

Виконувала обов’язки 

заступника завідувача 

кафедри. 

Нагороджена: 

- Подяка за вагомий 

особистий внесок у 

соціально-економічний та 

культурний розвиток столиці 

України – міста Києва та 

високий професіоналізм та з 

нагоди святкування Дня 

Києва від імені Київського 

міського голови (2009). 

- Почесна грамота за 

багаторічну плідну працю, 

вагомий внесок у створення 

духовних цінностей серед 

студентської молоді, 

сприяння розвитку галузі 

мистецької освіти та високу 

Стажування (4 

кредити). Наказ 

№ 84/1-0 від 6 

березня 2017 р.) 

Університет 

Марії Кюрі-

Склодовської 

(м. Люблин, 

Польща). 

Науково-

педагогічне 

стажування (3 

кредтити). 27 

листопала – 1 

грудня 2017 р 



виміри ідеалу 

людини у просторі 

культури ХХ– 

початку ХХІ 

століття» 

 Диплом ДД 

№ 007516 від 5 

липня 2018 р.. 

Професор кафедри 

культурології та 

інформаційних 

комунікацій. 

Атестат професора 

АП № 000755  

5 березня 2019 р. 

професійну майстерність 

Міністра культури України 

(2013). 

Має 94 публікації, з 

них наукових 82 та 12 

науково-методичного 

характеру, у тому числі 47 

наукових праць, які 

опубліковані у вітчизняних 

та міжнародних фахових 

виданнях.  

Пройшла науково-

педагогічне стажування  на 

тему «Education in the Field 

of Politology, Sociology, 

History, and Philosophy: 

Prospective and Priority 

Directions of Scientific 

Research» в Університеті 

Марії Кюрі-Склодовської 

(Maria Curie-Sklodowska 

University, Lublin), 

Люблінському науково-

технологічному парку 

(Lublin Science and 

Technology Park S. A), 

(Lublin, Republic of Poland). 

Отримала сертифікат, 

який підтверджує достатньо 

високий рівень володіння 

англійською мовою (на рівні 

В2). Test ID: 228963 grading 

system (CEFR) defined by the 

Council of Europe у 2018 

році.  

1. Овчарук О.В. Культур-



антропологічні аспекти 

сучасного культурологічного 

дискурсу // Другі наукові 

читання, присвячені пам’яті 

доктора історичних наук, 

професора О. І. Путра: 

матеріали Всеукр. наук.-

теоретич. конф. Київ, 20 

листопада 2016 р. Київ: 

НАКККіМ, 2017. С. 156–158. 

2. Овчарук О.В. 

Парадигмальність як 

методологічна домінанта у 

формуванні картини світу 

сучасного культуролога // 

Scientific and pedagogical 

internship «Education in the 

field of politology, sociology, 

history, and philosophy: 

perspective and priority 

directions of scientific 

research»: Internship 

proceedings, November 27 — 

December 1, 2017. Lublin: 

Izdevnieciba «Batija 

Publishing». P. 60–63. 

1. 3.Овчарук О. В. Методичні 

рекомендації до 

семінарських занять та 

самостійної роботи з 

навчальної дисципліни.  
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складних соціокультурних проблем.  
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культури; ключові поняття та принципи аналізу 

культурних процесів та явищ. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові, а 

також спеціальні методи та методики пошуку, 

систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо 

культурних об’єктів та практик, технології 

популяризації знань щодо культури та регулювання 

відносин у соціокультурні сфері. 

Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; 

програмне забезпечення; мережа internet; інформаційно-

комунікаційне обладнання; системи електронного 

документообігу, електронних бібліотек та архівів. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців 
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Основний фокус 
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науки  спеціальність 034 Культурологія 

Ключові слова: культурологія,  міжкультурні 

комунікації, діалог культур, культурна дипломатія, 

аналітика в сфері культури, теорія і практика 

мультикультуралізму, візуальна комунікація 

Особливості  

Програми 

Освітня складова програми.     Програма передбачає 

50 кредитів ЄКТС для навчальних дисциплін, з яких 27 

кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки, 

спрямовані на оволодіння аспірантами 

загальнонауковими компетентностями та 

універсальними навичками дослідника, необхідних для 

розв’язання задач і практичних проблем в процесі їх 

професійної діяльності або навчання, що передбачає 

здобуття: фундаментальних теоретико-методологічних  

гуманітарних знань; мовних (українська, іноземна мови) 

компетентностей; основ педагогіки вищої освіти та 

управління науковими проектами.                        



 23 кредити ЄКТС передбачено на дисципліни 

професійної підготовки, що спрямовані на оволодіння 

аспірантами науковими компетентностями в галузі 

культурології та української культури для формування 

наукового світогляду та системних професійних знань. 

Освітньо-наукова програма формує глибинні знання з 

культурології, за якою аспірант проводить дослідження, 

дозволяє засвоїти основні концепції, розуміти 

теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та 

сучасний стан наукових знань за спеціальністю 034 

Культурологія, оволодіти термінологією з 

досліджуваного наукового напряму. Цикл наукової 

підготовки доктора філософії  передбачає 

демонстрування аспірантами відповідних навичок, знань 

та умінь які відповідають інтегральним, загальним та 

спеціальним (фаховим) компетенціям третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти зі спеціальності 034  

Культурологія.  
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індивідуального плану наукової роботи доктора 

філософії, який передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом одного або двох наукових 

керівників (підготовка дисертаційної роботи, публікацій 
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                                4 – Придатність випускників 

           до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері 

гуманітарних наук. 

Адміністративна та управлінська діяльність в сфері 

гуманітарних наук. 

Посади згідно класифікатора професій України: 

Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), 

директор (начальник) організації (дослідної, 

конструкторської, проектної) (1210.1), директор 

(начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), 

директор (ректор, начальник) вищого навчального 

закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, 

університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів 

підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-

дослідного інституту (1210.1), директор центру 

підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) 

відділу (науково-дослідного, конструкторського, 

проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у 

коледжі (1229.4), керівники малих підприємств без 

апарату управління (131). 

Місце працевлаштування. Міністерство культури, 

http://www.dk003.com/?code=131
http://www.dk003.com/?code=131


молоді та спорту України,  Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство закордонних справ України, вищі 

навчальні заклади культурно-мистецького спрямування, 

науково-дослідні інститути, заклади культури, 

управління культури, підприємства, організації 

установи, які здійснюють діяльність у сфері 

гуманітарних наук. 

Подальше навчання 

Особа, яка закінчила навчання за цією освітньо-

науковою програмою та здобула освітній ступінь 

доктора філософії, може підвищувати професійну 

кваліфікацію та здобувати ступінь доктора наук. 

5-Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання через практично-орієнтовані наукові 

семінари. Протягом навчання здійснюється науково-

дослідна робота, пов’язана із написанням наукових 

статей, тез, підготовки доповідей та оформленням 

результатів дослідження у вигляді дисертації. 

Оцінювання Освітня складова програми. Система оцінювання 

знань за дисциплінами освітньо-наукової програми 

складається з поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів проводиться в 

усній формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді 

екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з 

подальшою усною співбесідою. 

Наукова складова програми. Оцінювання наукової 

діяльності аспірантів  здійснюється на основі кількісних 

та якісних показників, що характеризують підготовку 

наукових праць, участь у конференціях, підготовку 

окремих частин дисертації відповідно до затвердженого 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта . Звіти 

аспірантів, за результатами виконання індивідуального 

плану, щорічно затверджуються на засіданні кафедр та 

вченій раді інституту з рекомендацією продовження (або 

припинення) навчання в аспірантурі. 

6-Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько-інноваційної діяльності 

культуролога, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань з 

культурології 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗK1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу  

ЗK2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел  

ЗK3 Здатність працювати в міжнародному контексті. 



ЗК4 Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

СК1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у Культурології та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах в різних галузях 

гуманітарних наук.  

СK2 Здатність усно і письмово презентувати та 

обговорювати результати наукових досліджень та 

інноваційних розробок українською та англійською 

мовами, глибоке розуміння англомовних наукових 

текстів за напрямом досліджень. 

СК3  Здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 

СK4   Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

СК5 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати 

комплексні інноваційні проекти в Культурології та 

дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство 

під час їх реалізації. 

 СК6  Здатність дотримуватись етики досліджень,      а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

СК7 Здатність до побудови тлумачно-

інтерпретативних схем культурологічного 

наративу з використанням існуючих та власних 

теоретичних моделей в культурологічному 

дискурсі, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань. 

СК8 Здатність розуміти матеріальну та духовну 

цінність художнього об’єкту в різних хронологічних 

межах та географічних ареалах у відповідному 

історико-художньому,  економічному,  

соціокультурному, інституціональному та гендерному 

контекстах. 

 

7- Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання(ПРН)  

ПРН1 Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з Культурології і на межі предметних галузей, а 

також дослідницькі навички, достатні для проведення 



наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму, отримання 

нових знань та здійснення інновацій. 

ПРН2 Вільно презентувати та обговорювати з 

фахівцями і нефахівцями результати досліджень, 

наукові та прикладні проблеми Культурології 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано 

відображати результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних міжнародних наукових 

виданнях. 

ПРН3 Застосовувати сучасні інструменти і технології 

пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, 

статистичні методи аналізу даних великого обсягу та 

складної структури, спеціалізовані бази даних та 

інформаційні системи. 

ПРН4 Глибоко розуміти загальні принципи та методи 

гуманітарних наук, а також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері Культурології та у викладацькій практиці. 

ПPH5 Розробляти та реалізовувати наукові та 

інноваційні культурно-мистецькі проекти, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове 

цілісне знання або професійну практику і розв’язувати 

значущі наукові та технологічні проблеми 

Культурології з дотриманням норм академічної етики і 

врахуванням соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів. 

ПРН6  Володіти категоріальним апаратом сучасної 

культурології задля формування належного рівня 

культурної та культурологічної компетентності, вміння 

кваліфіковано відобразити результати власних 

наукових досліджень культурного виміру соціоґенезу у 

адекватних теоретичних формах. 

ПPH7   Застосовувати сучасні гуманітарні знання та 

технології у процесі виконання власного наукового 

дослідження з метою розв’язання комплексних 

проблем у галузі професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності розвитку на засадах 

антропного принципу, зокрема здатність до аналізу 

теоретичних і практичних проблем сучасної 

культурології як міждисциплінарної галузі 

гуманітарної сфери. 



ПPН8  Вивчати та використовувати механізми 

взаємовпливу суспільства та культури, геокультури, 

світових процесів і міжнародної інтеграції на сутність, 

властивості та інші системні характеристики 

культуроґенезу в процесі управління культурою та 

умовах нелінійності та невизначеності. 

8-Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Програму забезпечують штатні викладачі доктори 

культурології, філософських та історичних наук. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення якості 

освітнього процесу:  

-навчальні корпуси;  

-гуртожитки;  

-пункт харчування;   

-спортивний зал;  

-спеціалізовані навчальні лабораторії;  

    -мультимедійне обладнання 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньо-наукової програми з підготовки  фахівців 

третього рівня вищої освіти  зі спеціальності 034 

Культурологія відповідає ліцензійним вимогам, має 

актуальний і змістовий контент, базується на сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологіях: 

    -офіційний сайт Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв;  

-точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

-необмежений доступ до мережі Інтернет;  

-наукова бібліотека та читальні зали;  

-відділ технічних засобів навчання та навчальних  

комп'ютерних технологій;  

-комп’ютерне програмне забезпечення;  

-навчальні та робочі програми дисциплін; 

-навчальні плани та графіки навчального процесу      

9-Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На підставі двосторонніх договорів між Національною 

академією керівних кадрів культури і мистецтв та вищими 

освітніми закладами України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На підставі двосторонніх договорів між Національною 

академією керівних кадрів культури і мистецтв та 

вищими навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

Передбачається на загальних умовах 



освіти 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОНП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов'язкові компоненти ОП 

Нормативні навчальні дисципліни 

ОК 1 Філософія науки 4 диф.залік 

іспит 

ОК 2 Академічне письмо англійською мовою  9 диф.залік 

 

ОК 3 Підготовка дослідницького проекту та 

презентація результатів наукових досліджень 

4 диф.залік 

іспит 

ОК 4 Інформаційні технології в практиці наукових 

досліджень 

4 диф.залік 

ОК 5 Асистентська педагогічна практика 6  

Всього  810/27  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

2.Дисципліни вибору інституту 

 

ВБ 1 Новітні проблеми культурології 90/3 диф.залік 

 

ВБ 2 Теоретико-методологічні засади культурології 120/4 диф.залік 

 

ВБ 3 Українські культурологічні школи 90/3 диф.залік 

 

Всього  300/10  

3.1. Вибір з переліку (аспірант обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Перелік №1   

ВБ 4 Моделі розвитку соціокультурних систем 3 диф.залік 

 

ВБ 5 Актуальні проблеми динаміки культурних 

форм 

3 диф.залік 

 

ВБ 6 Соціокультурне стратегування 3 диф.залік 

 

ВБ 7 Культурна різноманітність: теорії та стратегії 3 диф.залік 

 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

ВБ 8 Сучасні культурні парадигми 3 диф.залік 

Перелік №2    

ВБ 9 

 

Теорія й практика мультикультуралізму 3 диф.залік 

 

ВБ 10 Моделі міжкультурної комунікації 3 диф.залік 

 

ВБ 11 Культурологічна інтерпретація сучасних 

художніх явищ 

3 диф.залік 

 

ВБ 12 Християнська народна культура  3 диф.залік 

 

ВБ 13 Особистість у просторі культури 3 диф.залік 

 

Всього 180/6  

3.2. Вибір з переліку (аспірант обирає блок з двох дисциплін) 

Перелік № 1    

ВБ 14 Філософія творчості 

 

4 диф.залік 

ВБ 15 Міжкультурні відносини в українському 

соціумі 

 

3 іспит 

. 

Перелік № 2 

  

ВБ 16 Теорія інтертекстуальності 3 диф.залік 

ВБ 17 Проблеми некласичної культурології 3 іспит 

Всього 210/7   

Загальний обсяг вибіркових компонент 690/23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 1500/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структурно-логічна схема ОПП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ОК 1 

ОК 3 

                                             ОК 2 

 

ОК 4 

4 семестр 

 
 

ВБ 1 

ВБ 15 

3 семестр 

ВБ 6 

ВБ 16 

ВБ 17 

ВБ 13 

ВБ 9 

ВБ 12 

2 семестр 1 семестр 

ВБ 4 

ВБ 14 

ВБ 7 ВБ 8 

ВБ 5 

ВБ 10 

ВБ 2 

ВБ 3 

ВБ 11 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-наукової програми спеціальності  034 

Культурологія проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту та 

публічного захисту докторського дисертаційного дослідження. Складання 

здобувачем кваліфікаційного комплексного іспиту з культурології передбачає 

перевірку рівня його теоретичної фахової підготовки відповідно до навчального 

плану підготовки здобувачів третього (докторського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю. На іспиті публічно перевіряються наступні програмні 

результати навчання: здатність до аналізу теоретичних і практичних проблем 

сучасної культурології як міждисциплінарної галузі гуманітарної сфери 

здатність формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки. Метою захисту докторської 

кваліфікаційної роботи є встановлення відповідності рівня науково-

дослідницької підготовки випускника вимогам, що висувають до здобувачів 

третього (докторського) рівня вищої освіти в галузі гуманітарних наук за 

спеціальністю 034  Культурологія. Захист кваліфікаційної роботи на ступінь 

доктора філософії відбувається публічно. На захисті докторської роботи 

перевіряються наступні програмні результати навчання: вміння з нових 

дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного 

наукового дослідження, усвідомлювати актуальність і мету власного наукового 

дослідження, усвідомлювати значення власного наукового дослідження для 

розвитку інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя, 

національної чи світової духовної культури вміти продукувати нові наукові 

ідеї); вміння практично застосовувати сучасні гуманітарні знання та технології 

у процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання 

комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної 

діяльності розвитку на засадах антропного принципу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. Матриця відповідності програмних компетентностей  компонентам 

освітньої програми 
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ЗК1     +    +   +     +    + 

ЗК2  +  +  +   +             

ЗК3 +       +   +  +   +   + +  

ЗК4 +  + +  + +   +  +   +   +    

CК1  +  +    + +  +   +  +   +   

CК2 +  +                  + 

CК3   +  +  +  + +  +   +  +   +  

CК4 +  +     +   +   +  +  +   + 

CК5  +    +   +   +  +   +  +   

CК6 +   +       +     +    +  

CК7  +    +    +    +    +   + 

CК8  +  +    +    +    +   + +  

 

 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів (ПРН) відповідними 

компонентам освітньої програми 
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ПРН 1 +  +  + +  +  +  +   +  +    + 

ПРН 2  + + +     +    +  +   + +   

ПРН 3   + + +  +  +  +   +  +  +   + 

ПРН 4 +  +   +  +  +  +   +  +  + +  

ПРН 5   + +  + +    +   +  +  +    

ПРН 6 +   + + +  +    +   +  +  +  + 

ПРН 7 + +     +  + +   +  +  +  + +  

ПРН 8   + + +    +  +  + +  +   + +  

 

 

 

 
 


