
Харківська державна академія ку-
льтури є одним з вузів-засновників 
спеціальності «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» в 
Україні і здійснює набір за цим фахом 
з  1991-1992 р.  

Бакалаврська освітня програма:  
Фундаментальна та прикладна 
культурологія  
Магістерська освітня-програма: 

Культурні дослідження 
Термін навчання в бакалавраті – 4 

роки;  
Термін навчання в магістратурі – 

1,5 роки. 
 
За напрямом підготовки «Куль-

турологія» прийом здійснюється на 
базі повної загальної середньої осві-
ти. 

Заяви про вступ подаються тільки 
в електронній формі. 

Абітурієнти мають подати серти-
фікат про складання таких дисциплін:  
 Історія України; 
 Українська мова та література; 
 За вибором абітурієнта з перелі-

ку, запропонованого вищим навча-
льним закладом. Українська мова 
та література (іноземна мова, ге-
ографія, математика, біологія) 

 

Чекаємо на Вас за адресою: 
61057 Харків, Бурсацький узвіз, 4. 
Приймальна комісія. 
Довідки за телефоном: 
(057) 731-15-04 
http:// www.ic.ac.khаrkov.ua 
E-mail: pri-kom@ic.ac.kharkov.ua 

 
Структура освітньої програми 

складається з наступних блоків дис-
циплін: 

- фундаментальні (філософія, 
політологія, психологія, соціологія,  
історія України, іноземна мова). 

- професійно-орієнтовані (істо-
рія світової культури, історія культу-
ри України, історія філософії, історія 
релігій, археологія, соціальна та куль-
турна антропологія, соціологія куль-
тури, риторика, латинська мова, мі-
жнародні культурні відносини, мето-
ди аналізу та інтерпретації тексту, 
семіотика, герменевтика. 

- спеціальні (дисципліни за пере-
ліком спеціалізацій): біблеїстика та 
текстологія, мистецтвознавство, мо-
вознавство та літературознавство, 
екскурсознавство, експозиційна робо-
та, комунікативна культура, зв’язки з 
громадськістю тощо.  
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Перспективні напрями наукової та 

практичної спеціалізації 

 
- Культурне країнознавство та 

регіоналістика (за регіонами 
світу) 
 

- Мистецтвознавство та орга-
нізація творчої діяльності  
 

- Культурна історія та антро-
пологія 
 

- Соціальна культурологія та 
політична культура; 
 

- Міжкультурні комунікації та 
конфліктологія 
 

- Медіа-культура та соціальні 
комунікації 

 

 
Система практичної підготовки 

Після 1 курсу  студенти проходять ар-
хеологічну практику протягом трьох тижнів 
в літній період на базі національного запові-
дника Ольвія, що в Миколаївській області. 

Після ІІ курсу – музейно-етнологічна 
практика, яка проводиться протягом трьох 

тижнів в літній період на базі Національного 
музею-заповідника українського гончарства 
в с. Опішному Полтавської області.   

Після ІІІ курсу -  музейно-екскурсійна 
практика, яка проводиться тривалістю три 
тижні в літній період.. Виїзна частина прак-
тики проходить в провідних музеях України 
(Чернігів, Київ, Житомир, Острог, 
Крем’янець, Львів, Кам’янець-Подільський, 
Умань).  

Після IV курсу – педагогічна (вироб-
нича) практика, яка проводиться з відривом 
від навчання, тривалістю 4 тижнів у середніх 
навчальних закладах (ліцеї, гімназії, учили-
щі, колегіумі, коледжі).  

 
Бакалавр культурології підго-

товлений до здійснення таких видів 
діяльності:  

державне управління: надання 
секретарських послуг та послуг з пе-
рекладу; допоміжна діяльність у сфері 
державного управління;  

освіта: загальна середня освіта 
та позашкільна освіта; освіта дорослих 
та інші види освіти 

діяльність громадських органі-
зацій: діяльність професійних органі-
зацій, діяльність політичних організа-
цій; 

діяльність у сфері культури та 
спорту, відпочинку та розваг: у сфері 
радіомовлення та телебачення; інфор-

маційних агентствах, бібліотеках та 
архівах, музеях, галереях, центрах від-
починку та розваг. 

сфера соціальних комунікацій: 
журналістика, зв’язки з громадськістю. 
копірайтинг 

 
Бакалавр культурології може 

обіймати такі посади 
 

Викладач середніх навчальних закладів 
Науковий співробітник (філософія, історія, 

політологія, культурологія) 
Науковий співробітник (проекти і програми) 
Професіонал з управління проектами і про-

грамами 
Письменник, редактор, журналіст 
Мистецтвознавець (образотворче і декорати-

вно-ужиткове мистецтво) 
Методист культурно-освітнього закладу  
Керівник малого підприємства  без апарату 

управління 
Керівні робітники апарату центральних орга-

нів державної влади 
Керівник підрозділу у сфері освіти і вироб-

ничого навчання 
Керівник підрозділу у сфері культури та від-

починку  
Керівник проектів та програм 
Спеціаліст із зв’язків з громадськістю 
 
Культуролог – це креативно мис-
лячий  інтелектуал.  


