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Рецензiя-вИryк

на ocBiTHbo-Hayкoвy програму "Теоретичнi засади культурологii"
на здобуття третього освiтньо-наукового рiвня вищоi освiти ({октор фiлософii)

за спецiальнiстю 034 Культурологiяо галузi знань 03 Гуманiтарнi науки,

розроблену робочою групою

кафедри культурологii та iнформацiйних комунiкацiй
Нацiональноi академii керiвних кадрiв культури i мистецтв

В cTpyKTypi IнститутУ культуролоГii НацiоналЬноТ академiТ миЬтецтв УкраiЪи праI+оють фахiвцi, якi

здобулИ спецiальнi компетеrrтностi у ходi опацуваннrI ocBiTHbo-HayKoBoT програми "Теоретичнi засади

культурологii" з пiдготовки ,Щокторiв фiлософii (III освiтньо-науковий piBeHb вищоi освiти).

серел найважливiших iнтегральних, загilIьних i спецiальних (фахових) компетентностей, необхiдних у
практичнiй дiяльностi культуролога, можемо видiлити: здатнiсть розв'язувати KoMIIJIeKcHi проблеми в галузi

професiйнот та дослiдницько-iнновацiйнот дiяльностi культуролого, Що передбачае глибоке переосмислення

нiUIвниХ та створенНr{ новиХ цiлiсниХ знань З культуролоГiТ (iнтегральнi); здатнiсть до абстрактного мисленIUI,

аналiзУ та синтезУ (загальнi); здатнiстЬ розумiтИ матерiальнУ та духовнУ цiннiсть художнього об'екту в рiзних
хронологiчних межах та географiчних ареалах у вiдповiдному iсторико-художньому, економiчному,

соцiокульryрному, iнстиryцiональному та гендерному контекстах (фаховi).

Враховуючи загальну динамiку розвитку галузi 0З Гуманiтарнi науки та викJIики сьогодення, якiсна

пiдготовка ,щокторiв фiлософiт за вказаною вище освiтньо-науковою програмою була б неможлrвою без 'fi

постiйного монiторинry, рецензуванIuI та вдосконtшенIuI.

OcBiTHbo-HayKoBa црограма "Теоретичнi засади культурологiТ" окреслпое систему знань, yMiHb i навичок,

якi вiдповiдають iнтегр€UIьним, заг€IJIьним i фаховим компетентностям, та.,црограмнi результати навчанIUI, що

необхiднi для успiшнОТ дiяльностi культуролоГа у дослiднИцькiй, викладацькiй, адмiнiстративнiй та управлiнськiй

сферi. Серед найбiльШ акту:шьниХ програмниХ результатiВ навчаЕня, можемо вказати насryпнi: володiння

передовими концепту€lJIьними та методологiчними знаннями з культурологiТ та на межi предмеТнИХ ГаIrУЗей, а

також досJIiдницькими навичками, достатнiми для проведеншI наукових i прикладнш< дослiджень на piBпi ocTaHHix

свiтовиХ досягнень; вивченIШ та викорисТаннrI механiзмiв взаемОвпливУ суспiльства та культури, геокультури,

свiтових процесiв i мiжнародноi iнтеграцii на cyTHicTb, властивостi та iншi системнi характеристики

культурогенезу в процесi управлiння культурою в умовах нелiнiйностi та невизначеностi.

Вважаемо, що перелiК обов'язковИх i вибiркоВих навч€IльНих дисциIIJIiн, якi включенi до рецензованоТ

ocBiTHbo-HayKoBoT програми, повнiстю вiдповiдае найважливiшим завданIUIм професiйноТ дiяльностi кульryролога.

Струкryра та розподiл часу на вивчепIц окремих ocBiTHix компонентiв дозволяе випускникам, якi навчалися за

освiтньо-наУковою програмоЮ "Теоретичнi засади культурологii", бути цридатними до працевлаштуваншI та мати

попит серед роботодавцiв.
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