
Науковий семінар з експертної діяльності в галузі культури 

Анотація. Науковий семінар з експертної діяльності в галузі культури надає студентам 

практичне знання щодо місії експертної діяльності культуролога, її функції, стратегічних і 

тактичних завдань, про очікування від культурологічної експертизи в контексті уявлень 

про типи експертного знання; ознайомлення та використання знань щодо процедурно - 

документаційний супроводу експертної діяльності в сфері культури (витяги із законів, 

законопроектів, чинні положення і методики проведення експертиз, а також експертні 

висновки, які виконані спеціалістами-експертами за конкретними  запитами і які 

складають прецедентну базу експертної практики культуролога). 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: спираючись на знання сфер експертного застосування 

культурологічного знання, специфіки предмету культурологічної експертизи, вимог до її 

проведення та процедурно - документаційного супроводу навчитися проводити та 

оформлювати експертно-аналітичні дослідження на культурологічну проблематику у 

відповідній формі. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні етапи та характеристики історико-культурного процесу;  

основні культурологічні теорії та методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи 

філософії культури, культурної антропології, соціології культури, економіки культури; 

основні культурологічні поняття та категорії. 

Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ 

культури, культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и 

класифікації культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів; аналізувати 

мистецькі твори та витвори дизайну з виокремленням їх належності до певної доби, 

стилю, жанру, форми та змістовного навантаження, здійснювати їх змістовну 

інтерпретацію, застосовувати сучасні філософсько-естетичні концепції та методи в 

процесі осмислення культурних явищ; використовувати набуті знання та вміння у 

дослідній, освітній, культурно-організаційній та культурно-виховній роботі. 

 

Основні теми курсу: 

- Експертна діяльність культуролога, її функції, стратегічні і тактичні 

завдання. 

- Експертна діяльність в системі професійних компетенцій культуролога. 

- Проблеми інституціалізації культурологічної експертизи. 

- Експертне знання, експертна діяльність в сфері культури, культурологічна 

експертиза: визначення та специфіка взаємодії. 

- Сфери експертного застосування культурологічного знання. 

- Види експертно-аналітичної діяльності та її основні принципи. 

- Функціональна роль і сфери застосування нових видів експертної діяльності 

в галузі культури. 

- Сучасні моделі, методи і методики в експертно-оціночної діяльності. 

- Форми організації праці експертів з культурних цінностей. 

- Інформаційне забезпечення експертної діяльності. 

- Культурологічна експертна діяльність як інструмент публічної політики. 



- Культурологічна експертиза культурних цінностей: специфіка предмету та 

методів. 

- Експертна діяльність в сфері культури: процедурно - документаційний 

супровід. 

  

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 курсі ОНП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 28 годин аудиторних занять (28 год. – практичні заняття), 62 годин 

самостійної роботи 

Форма контролю: залік. 


