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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для суміс- 

ників — 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання 

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, науково-дослідна 

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 

проектної групи 
      

Панченко 

Валентина 

Іванівна 

Зав. 

кафедрою 

етики, 

естетики та 

культуро-

логії 

Київський 

державний 

університет ім.. 

Т.Г.Шевченка, 

1974 р., 

спеціальність –

філософія, 

кваліфікація - 

філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін 

Доктор 

філософських наук, 

09.00.08 – естетика, 

професор кафедри 

етики, естетики і 

культурології - 

атестат ПР №001186; 

тема дисертації: 

«Мистецтво в 

контексті культури 

41 рік 

Основним напрямом наукової 

діяльності є культурологія та 

естетика, за якими 

опубліковані 114 робіт: 2 

монографії, 4 підручники і 

навчальних посібників, 60 

наукових статей.  

Брала участь у роботі 45 

міжнародних та 40 

всеукраїнських конференціях. 

Під керівництвом захищені 8 

докторських, 30 кандидатських 

та 25 магістерських робіт. 

- 

Члени проектної 

групи 
      

Павлова 

 Олена Юріївна 

Професор 

кафедри 

етики, 

Київський 

національний 

університет 

Доктор 

філософських наук; 

спеціальність             

18 років 

Основним напрямом наукової 

діяльності є культурологія та 

естетика, за якими  

Стажування в 

Зеленогурському 

університеті, 



 

 

естетики та 

культуроло

гії 

ім. Т. 

Шевченка, 

2000 р., 

спеціальність - 

філософія, 

кваліфікація -

філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін та 

суспільствозна

вства 

 

09.00.08 – естетика, 

диплом ДД № 

007823,; професор 

кафедри етики, 

естетики і 

культурології, 

диплом 12ПР № 

009012,; тема 

дисертації: 

«Естетичний досвід 

як онтологічна 

проблема» 

опубліковано понад 100 

наукових робіт,  у тому числі 

навчальних посібників з 

культурології – 11,  

монографій – 3, участь в 

міжнародних наукових 

проектах – 1. Участь в 

конференціях та семінарах, у 

тому числі міжнародних – 

більше 60. 

Під керівництвом захищені  6 

кандидатів філософських наук 

(захищено) 

Польща (2017 р.) 

Русин Мирослав 

Юрійович 

Завідувач 

кафедри 

україн-

ської 

філософії та 

культури, 

професор 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

1972 р., 

спеціальність – 

філософія, 

кваліфікація – 

філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін 

Кандидат 

філософських наук, 

спеціальність – 

09.00.08 – естетика, 

диплом 

ФС№003944; 

професор кафедри 

української 

філософії та 

культури, диплом  

ПР АР №002000; 

тема дисертації 

«Проблема критеріїв 

сучасного фольклору 

в естетиці» 

44 роки 

Основним напрямом наукової 

діяльності є культурологія та 

українська культура, за якими  

опубліковано понад 150 

наукових робіт, у тому числі 

навчальних посібників з 

культурології - 1 

підготовлено 28 кандидатів 

філософських наук 

-. 

Маслікова Ірина 

Ігорівна 

Доцент 

кафедри 

етики, 

естетики та 

культуро-

логії 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2000 

р., 

спеціальність 

Доктор 

філософських наук зі 

спеціальності 

09.00.07 етика. 

Диплом ДД№ 

009222 

14 років 

Основним напрямом наукової 

діяльності є культурологія та 

етика, за якими  опубліковано 

понад 70 наукових робіт, у тому 

числі навчальних посібників з 

культурології – 1 (у 

співавторстві), монографій – 3 

 

ІПО КНУТШ 

підвищення 

кваліфікації 

навчально-

методичних кадрів 

університету 



 

 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 03 гуманітарні науки, спеціальності 034 культурологія. 

«Філософія», 

філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін 

Доцент кафедри 

етики, естетики та 

культурології, - 

атестат  12ДЦ 

№035290; 

Тема дисертації 

«Спільне благо в 

контексті 

інституціалізації 

соціальних практик: 

етико-філософський 

аналіз» 

 

(у співавторстві), НМК з 

культурологічних дисциплін - 

6. Участь в конференціях та 

семінарах, у тому числі 

міжнародних – більше 50, 

опубліковано тез 21, участь в 

міжнародних наукових 

проектах - 4. 

Керівництво науковою роботою 

студентів – захищені 30 

бакалаврських та 12 

магістерських робіт 

«Діяльність ВНЗ в 

умовах єдиного 

європейського 

освітнього 

простору» лютий-

травень 2017 р. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Культурологія» 

«Cultural Studies» 

зі спеціальності № 034 «Культурологія» 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

ступінь вищої освіти: магістр  

спеціальність: 034 - культурологія 

спеціалізація: теоретична культурологія, 

українська культура 
освітня програма: культурологія 
 

obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area Cultural Studies 

Specialization Theory of Culture, Ukrainian Culture 

Programme Cultural Studies 

 

Мова(и) навчання і оцінювання українська / Ukraine 

Обсяг освітньої програми 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки  

Тип програми Освітньо-наукова програма 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у 

якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Україна 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ukraine 

Філософський факультет 

Faculty of Philosophy 

Назва закладу вищої освіти який бере 

участь у забезпеченні програми  

- 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ЗВО-партнера мовою 

оригіналу  

- 

Наявність акредитації Спеціальність акредитована у 2017 р. 

Акредитаційною комісією України, 

акредитаційний сертифікат дійсний до 2023 р  

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень,   

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавр 

Форма навчання денна 

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої програми 

Сайт філософського факультету 

http://philosophy.univ.kiev.ua/ 

 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Надати освіту в області культурології із широким 

доступом до працевлаштування, підготувати 

студентів із особливим інтересом до певних 

областей культурології, у тому числі для 

продовження навчання на третьому 

(докторському) освітньо-науковому рівні вищої 

освіти та працевлаштування в освітніх закладах, 

http://philosophy.univ.kiev.ua/
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закладах культури  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань / 

спеціальність / спеціалізація 

програми) 

Гуманітарне знання про культурні процеси, явища, 

стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та 

моделювання; соціокультурні інститути та 

практики, що забезпечують формування 

культурних норм і цінностей, способи їх втілення й 

використання.  

Гуманітарні науки / культурологія / теоретична 

культурологія, прикладна культурологія, 

українська культура 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова академічна 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна вища освіта за спеціальністю 

культурологія. Ключові слова: теорія культури, 

українська культура,  

Особливості програми Обов’язкова асистентська практика у вищих 

навчальних закладах тривалістю 4 тижні та 

науково-дослідна практика в організаціях культури 

тривалістю 4 тижні 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Робочі місця в науково-дослідних, освітніх 

закладах (молодший науковий співробітник, 

викладач вищого навчального закладу), 

організаціях культури (методист, дослідник), 

органах державної влади   (експерт з питань 

культури, консультант).  

Подальше навчання Особа, яка закінчила навчання за цією освітньо-

науковою програмою та здобула освітній ступень 

магістра, може продовжити навчання на третьому 

(докторському) освітньо-науковому рівні вищої 

освіти, підвищувати професійну кваліфікацію та 

здобувати післядипломну освіту 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 

практично-орієнтовані наукові семінари, які 

відбуваються на базах практики в організаціях 

культури тощо. Під час останнього року половина 

часу дається на написання завершальної 

магістерської роботи, яка також презентується та 

обговорюється за участі викладачів та 

одногрупників 

Оцінювання Письмові іспити, заліки, диференційовані заліки, 

семінари та наукові звіти із оцінюванням 

досягнутого, есе, презентації самостійних 

досліджень, контрольні роботи, звіти із 

асистентської та виробничої практик, письмово-

усний комплексний іспит з культурології, захист 

магістерської робот за участі науковців із інших 

університетів 
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6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у 

галузі професійної діяльності культуролога або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

дослідження та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

 

Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

5. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети. 

6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

8. Здатність проведення досліджень та викладання 

на відповідному рівні. 
Фахові компетентності спеціальності 

(ФК) 

1.Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів 

та контекстів. 

2. Здатність до оцінювання та аналізу інформації у 

процесі реалізації професійної діяльності. 

3. Здатність виявляти культурні потреби 

суспільства та його окремих груп та визначати 

шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні 

права і свободи людини. 

4. Усвідомлення соціальної та етичної місії 

культуролога, а також можливостей та 

особливостей практичного використання 

культурологічного знання. 

5. Здатність до ефективної взаємодії з 

представниками інших професій, а також до 

залучення до розв’язання проблем культури 

представників громадськості. 

6. Здатність критично осмислювати історичні 

здобутки та новітні досягнення культури. 

7. Здатність професійно діагностувати, 

прогнозувати, проектувати й моделювати 

культурний розвиток різних культурних регіонів, 

художньої та візуальної культури. 

8. Здатність організовувати роботу та здійснювати 

керівництво закладами культури, а також 

відповідними структурними підрозділами 

підприємств і установ, враховуючи економічні, 

законодавчі й етичні аспекти. 

9. Здатність використовувати сучасні методи та 

інструменти культурології, методи аналізу даних та 

інформаційні технології для проведення наукових 

досліджень, аналізувати і презентувати результати 

досліджень, аргументувати висновки. 
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10. Здатність розробляти і викладати 

культурологічні дисципліни в закладах освіти. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 1. Розуміти специфіку та особливості реалізації 

культурних ідей, образів, та смислів, а також 

критично оцінювати можливості їхньої 

інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих 

проблем. 

2. Аналізувати текстові та візуальні джерела 

інформації щодо культурних явищ та процесів, 

верифікувати інформацію у відповідності до 

професійних задач. 

3. Аналізувати культурні права та свободи людини, 

форми та механізми їхньої ідентифікації, 

інкультурації, культурної адаптації з врахуванням 

регіональної специфіки. 

4. Популяризувати професію культуролога, 

дотримуючись етичних принципів. 

5. Організовувати та підтримувати комунікації з 

органами влади, науково-дослідними установами, 

інформаційно-аналітичними службами, засобами 

масової інформації з питань культури. 

6. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово для обговорення 

професійних питань, презентації результатів 

досліджень та проектів.  

7. Оцінювати історичні здобутки та новітні 

досягнення культурології. 

8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання 

складних задач і практичних проблем культурного 

розвитку суспільства. 

9. Організовувати й управляти діяльністю закладів 

культури та відповідними структурними 

підрозділами підприємств і установ. 

10. Мати навички вироблення та ухвалення рішень 

з управління закладами та установами культури чи 

відповідними структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних 

контекстах 

11. Мати навички організації та керівництва 

професійним розвитком осіб та груп у галузі 

культури. 

12. Збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні 

факти та здійснювати їх інтерпретацію у 

відповідності до сучасних теоретичних уявлень 

відповідного напряму культурології. 

13. Планувати і виконувати наукові та прикладні 

дослідження у сфері культурології, генерувати та 

перевіряти гіпотези, збирати докази та 

аргументувати висновки. 

14. Розробляти навчально-методичне забезпечення 

і викладати навчальні дисципліни з культурології у 
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закладах освіти. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Значна частина викладачів володіє англійською 
мовою на рівні В2, що дозволяє впроваджувати в 
освітній процес новітні англомовні дослідження з 
культурології 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення 

Для вивчення іноземних мов використовуються 

лінгафонний кабінет філософського факультету; 

доступ до мережі інтернет, зокрема до науково-

метричних баз та реферативної бази даних SCOPUS 

забезпечується електронною бібліотекою 

факультету; для презентацій та проведення 

наукових семінарів активно використовується 

мультимедійна аудиторія факультету 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Основним джерелом інформаційного забезпечення 

є кабінет філософії та електронна бібліотека 

філософського факультету; система електронного 

навчання філософського факультету http://www.e-

philosophy.kiev.ua/ 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність - 

Міжнародна кредитна мобільність - 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

На загальних підставах 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність 

викладача 

4 Іспит 

ОК 2. Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності 

4 Залік 

ОК 3. Типології та історія культурних регіонів світу: 

міжкультурні дослідження 

8 Іспит, залік 

ОК 4. Художня культура ХХ-ХХІ ст. в умовах глобалізації 9 Іспит, залік 

ОК 5. Асистентська практика 6 Диференційо

ваний залік 

ОК 6. Професійна та корпоративна етика 4 Іспит 

ОК 7. Курсова робота зі спеціалізації 1 Диференційо

ваний залік 

ОК 8. Науково-дослідна практика 6 Диференційо

ваний залік 

ОК 9. Підготовка магістерської роботи 18 Захист 

ОК 10. Крос-культурні дослідження сучасних економік 3 Залік 

ОК 11. Візуальні практики та комунікація 4 Іспит 

http://www.e-philosophy.kiev.ua/
http://www.e-philosophy.kiev.ua/
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ОК 12. Методика викладання культурології у вищих 

навчальних закладах 

3 Іспит 

ОК 13. Філософія ХХ-ХХІ ст. 3 Іспит 

ОК 14. Естетика у сучасних соціокультурних практиках 4 Залік 

ОК 15. Концепції та основні поняття культурологічних 

досліджень 

3 Залік 

ОК 16. Філософія гуманітарного знання 4 Залік 

ОК 17. Історія моральнісної культури 3 Іспит 

ОК 18. Психологія вищої школи 3 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  90 

Вибіркові компоненти  ОП  

Вибірковий блок 1 (Теоретична культурологія) 

ВБ 1.1. Проблеми культурної ідентичності в сучасному світі 3 Іспит 

ВБ 1.2. Економіка культури 3 Залік 

ВБ 1.3. Етико-культурологічні виміри ментальності  3 Залік 

ВБ 1.4. Мистецтво в контексті культури 3 Іспит 

ВБ 1.5. Науковий семінар зі спеціалізації 6 Залік 

Вибірковий блок 2 (Українська культура) 

ВБ 2.1. Український фольклор: семантика і прагматика 

традиційних смислів 

3 Іспит 

ВБ 2.2. Проблеми глобалізму сучасного світу та України 3 Залік 

ВБ 2.3. Українська духовно-релігійна культура 3 Залік 

ВБ 2.4. Художня культура України в контексті європейської 

мистецької парадигми 

3 Іспит 

ВБ 2.5. Науковий семінар зі спеціалізації 6 Залік 

Вибір з переліку №1 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 3.1. Фахова іноземна мова 3 Залік 

ВБ 3.2. Семінар з культурної антропології 3 Залік 

Вибір з переліку №2 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 4.1. Теорія і практика аргументації 3 Залік 

ВБ 4.2. Історія логіки в культурному контексті 3 Залік 

Вибір з переліку №3 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 5.1. Культура США та Латинської Америки 3 Залік 

ВБ 5.2. Американська філософія: самобутність чи 

наслідування 

3 Залік 

Вибір з переліку №4 (студент обирає одну дисципліну) 

ВБ 6.1. Культура слов’янських народів 3 Залік 

ВБ 6.2. Українська регіоналістика 3 Залік 

... 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 
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2.2 Структурно-логічна схема ОП   

 

2.2 Структурно-  

Обов’язкові дисципліни 

(наукова діяльність)  

Методологія та 

організація наукових 

досліджень з основами 

інтелектуальної власності  

 

Філософія ХХ-ХХІ ст. 

Філософія гуманітарного 

знання 

 

Професійна та 

корпоративна етика 

Обов’язкові дисципліни 

(педагогічна діяльність) 

 

Педагогіка вищої школи та 

педагогічна майстерність 

викладача 

 

Методика викладання 

культурології у вищих 

навчальних закладах 

 

Психологія вищої школи 

 

 

Базові обов’язкові культурологічні дисципліни 

Типології та історія культурних регіонів світу: міжкультурні дослідження 

Художня культура ХХ-ХХІ ст. в умовах глобалізації 

Практично-орієнтовані обов’язкові 

культурологічні дисципліни 

Крос-культурні дослідження сучасних 

економік 

Візуальні практики та комунікація 

Естетика у сучасних соціокультурних 

практиках 

Теоретично-орієнтовані обов’язкові 

культурологічні дисципліни 

Історія моральнісної культури 

 

Концепції та основні поняття 

культурологічних досліджень 

 

Науковий семінар спеціалізації 

Українська культура 

Вибірковий блок дисциплін спеціалізації  
Українська культура 
 

Вибірковий блок дисциплін 

спеціалізації 

 Теоретична культурологія 

 

П

е

р

е

л

і

к 

1 

Курсова робота зі спеціалізації  

 

Асистентська практика 

Науково-дослідна практика 

П

е

р

е

л

і

к 

2 

П

е

р

е

л

і

к 

3 

П

е

р

е

л

і

к

4 

Підготовка та захист магістерської роботи   

Комплексний іспит з культурології 

Науковий семінар спеціалізації 

Теоретична культурологія 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньо-наукової програми спеціальності № 34 «Культурологія» 

проводиться у формі кваліфікаційного комплексного іспиту з культурології та публічного 

захисту магістерського дослідження як кваліфікаційної роботи, та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації: Магістр з культурології  за спеціалізацією Теоретична культурологія / Українська 

культура.  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного оволодіння 

компетентностями, передбаченими спеціальними блоками дисциплін даного плану (мінімально 

необхідні критерії: рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації з оцінками не менш як 75 

балів, проходження науково-дослідної практики з оцінкою з оцінкою не нижче 75 балів, 

отримання з навчальних дисциплін «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність 

викладача», «Методика викладання культурології у вищих навчальних закладах»,  «Психологія 

вищої школи» та асистентської практики оцінки не нижче 75 балів, а також отримання на 

державній атестації оцінки не нижче 75 балів) може бути присвоєна професійна кваліфікація 

«викладач вищого навчального-закладу», «експерт з питань культури». 

Складання здобувачем кваліфікаційного комплексного іспиту з культурології передбачає 

перевірку рівня його теоретичної фахової підготовки відповідно до навчального плану 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією спеціальністю. 

Кваліфікаційний комплексний іспит з культурології передбачає оцінювання наступних 

програмних результатів навчання: розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, 

образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання 

суспільно-значимих проблем; вміння аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо 

культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач; 

аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, 

інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки; вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, 

презентації результатів досліджень та проектів; оцінювати історичні здобутки та новітні 

досягнення культурології; приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і 

практичних проблем культурного розвитку суспільства; збирати, аналізувати та оцінювати 

емпіричні факти та здійснювати їх інтерпретацію у відповідності до сучасних теоретичних 

уявлень відповідного напряму культурології; планувати і виконувати наукові та прикладні 

дослідження у сфері культурології, генерувати та перевіряти гіпотези, збирати докази та 

аргументувати висновки. 

Метою захисту магістерської кваліфікаційної роботи є встановлення відповідності рівня 

науково-дослідницької підготовки випускника вимогам, що висувають  до здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в галузі гуманітарних наук за спеціальністю №034 – 

Культурологія.  

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або 

практичні проблеми культурології, що характеризуватися комплексністю та невизначеністю 

умов. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті вищого навчального закладу, 

або його структурного підрозділу, або репозитарії закладу вищої освіти. Захист магістерської 

кваліфікаційної роботи відбувається публічно. На захисті магістерської роботи перевіряються 

наступні програмні результати навчання: здатність розуміти специфіку та особливості реалізації 

культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої 

інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем; вміння аналізувати текстові та 

візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у 

відповідності до професійних задач;. вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно 

і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів; 
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оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології; приймати ефективні рішення 

щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства; 

вміння збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні факти та здійснювати їх інтерпретацію у 

відповідності до сучасних теоретичних уявлень відповідного напряму культурології; планувати 

і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері культурології, генерувати та перевіряти 

гіпотези, збирати докази та аргументувати висновки. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

1.5 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

2.5 

ВБ 

3.1 

ВБ 

3.2 

ВБ 

4.1 

ВБ 

4.2 

ВБ 

5.1 

ВБ 

5.2 

ВБ 

6.1 

ВБ 

6.2 

ЗК 1 + +  +   + + +  +  + + + + + +     +  + +  +  + + +     
ЗК 2   +        +  + + +  +     + +    + + + +   + +   
ЗК 3  + +  +  + + +     +    +           +        
ЗК 4 + +   + +      +                         
ЗК 5 +    + +      +      +                   
ЗК 6  + + + +  + + + +  + + + + + + +  +  + +     + +   + + +   
ЗК 7 + + + +   + + + +   + + + + + +     + +    + + +  +  + + + 
ЗК 8 +   + +                                
ФК 1   + +   +  +    +   +   +   + + + + + + +  +   +  + + 
ФК 2  +    +              +  +         + +  +   
ФК 3   +       +         + + + +   + + +      +    
ФК 4     + +     +    +  +  +  +   + +  +    + +     
ФК 5      +             + + +    +      + +     
ФК 6   + +   + + +  +   +  +   + +   + + + +  + + +   + + + + 
ФК 7   +    +  + + +   +     + + + + + + + + + +  +   +  + + 
ФК 8      +    +          +   +     +       + + 
ФК 9    +   + + +   +         + + +     +   + +     
ФК 10 +           +                         
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

1.5 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

2.5 

ВБ 

3.1 

ВБ 

3.2 

ВБ 

4.1 

ВБ 

4.2 

ВБ 

5.1 

ВБ 

5.2 

ВБ 

6.1 

ВБ 

6.2 

ПРН 1   + +   + + + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  +   + +   
ПРН 2   + + +  + + +  +  + +     +   + + + + + + +     + + + + 
ПРН 3  + +   +         + + +  +  +    + +       + + + + 
ПРН 4     + +      +     +    +      +          
ПРН 5  +    +              + +        +        
ПРН 6 + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 7   + + +  + + +    +  + + +  + +  + + + + + + +  +       
ПРН 8 +     +   + +  +      +  + +         +       
ПРН 9      +    +          +   +     +         
ПРН 

10 
     +    +        +  +   +     +         

ПРН 

11 
+    + +      +        +   +     +         

ПРН 

12 
+ +  + +  + + + + +  + +    +    + + +    +         

ПРН 

13 
 +   +  + + +  +  +  + +  +     +     +   + +     

ПРН 

14 
+ +   +       +                         
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