Запрошуємо абітурієнтів у Харківську державну академію культури,
яка проводить набір на напрям підготовки «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» (денна та
заочна форми навчання).
Термін навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст, магістр – 1 рік.
На напрям підготовки «Культурологія» прийом здійснюється на базі
повної загальної середньої освіти.
Абітурієнти, які обрали цю спеціальність, мають подати сертифікат про
складання таких дисциплін:
 Історія України;
 Українська мова та література;
 Світова література або іноземна
мова.
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

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ
СТУДЕНТИ-КУЛЬТУРОЛОГИ
(вибірково)
Філософія
Основи економічної теорії
Релігієзнавство
Політологія
Соціологія
Українська мова
Іноземна мова
Історія України
Історія світової культури
Історія культури України
Етнокультурологія
Історія філософії
Логіка
Етика та естетика
Основи теорії культури
Мовознавство
Вступ до літературознавства
Основи мистецтвознавства
Основи археології
Історія первісного суспільства
Історія стародавнього світу
Історія середніх віків
Нова історія
Інформаційні технології
Основи екології
Латинська мова
Історія світової літератури
Історія української літератури
Історія та теорія художньої культури
Народна художня культура
Історія культури Слобідської України
Історія міжнародних відносин
Філософія історії
Структура масової свідомості
Основи типології культури
Національна ідентичність
Лінгвокультурологія
Соціальна антропологія
Психологія релігії

Міністерство культури України
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ФАКУЛЬТЕТ
КУЛЬТУРОЛОГІЇ

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ
ТА МЕДІА-КОМУНІКАЦІЙ
Напрям підготовки

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

· Історія та теорія
культури
· Етнокультурологія

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ-КУЛЬТУРОЛОГІВ
З метою вдосконалення практичної
підготовки студентів кожен навчальний рік
закінчується профільованою практикою, яка
відповідає змісту теоретичного навчання.
Після першого курсу
студентикультурологи мають проходити археологічну (краєзнавчу) практику протягом трьох
тижнів в літній період, яка передбачає ознайомлення студентів з основами археологічної
та краєзнавчої роботи. Реалізація програмних
завдань можлива у різних формах: польових
археологічних роботах (наприклад, на базі
Керченського історико-культурного заповідника, Херсонесу), або реконструкції конкретних історичних процесів шляхом опрацювання інформації, що зберігається у музейних фондах та експозиціях різних міст України. Основним елементом практики і в тому, і
в іншому випадках є знайомство зі структурою, функціями, специфікою діяльності національних заповідників, музейних комплексів різних типів тощо.
ІІ курс – музейно-етнологічна практика, яка проводиться протягом 3 тижнів в літній період і передбачає більш глибоке і детальне ознайомлення студентів із специфікою
роботи окремих соціальних закладів (музеїв,
заповідників, галерей, виставочних залів, етнографічних та фольклорних експедицій тощо, спостереження і аналіз їх діяльності,
участь у заходах цих закладів. Постійною базою для проходження цієї практики протягом
багатьох років є Національний музейзаповідник українського гончарства в с.

Опішному Полтавської області.
ІІІ курс - навчальна
музейноекскурсійна практика, яка проводиться тривалістю 3 тижні в літній період і передбачає
включення студентів-практикантів у реалізацію конкретного проекту, складовою частиною якого є організація та проведення екскурсійних заходів та виконання ними окремих
тематичних завдань під керівництвом керівників практики. Виїзна частина практики
проходить у вигляді поїздки по містах України (Чернігів, Київ, Житомир, Острог,
Крем’янець, Львів, Кам’янець-Подільський,
Умань) з метою ознайомлення з основними
пам’ятками історії та культури.
IV курс – педагогічна (виробнича)
практика, яка проводиться з відривом від навчання, тривалістю 4 тижнів і передбачає самостійну роботу (проведення конкретних видів занять, виховних заходів) студентівпрактикантів у середній школі або середньому спеціальному навчальному закладі ( ліцеї,
гімназії, училищі, колегіумі, коледжі).
V курс – педагогічна (переддипломна)
практика, яка проводиться з відривом від навчання, тривалістю 4 тижні і передбачає самостійну роботу студентів-практикантів
(проведення лекційних, семінарських та
практичних занять) у вищому навчальному
закладі.
Дипломна практика, що відбувається
протягом 10 тижнів, направлена на підготовку та написання дипломної роботи.

ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖЕ
ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИККУЛЬТУРОЛОГ
Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Викладач середніх навчальних закладів
Професіонал в галузі методів навчання
Науковий співробітник (методи навчання)
Інспектор навчального закладу
Науковий співробітник (філософія, історія, політологія)
Філософ, історик і політолог
Науковий співробітник (проекти і програми)
Професіонал з управління проектами і програмами
Письменник, редактор, журналіст
Мистецтвознавець (образотворче і декоративноужиткове мистецтво)
Методист культурно-освітнього закладу
Керівник малого підприємства без апарату
управління
Керівні робітники апарату центральних органів
державної влади
Керівник підрозділу у сфері освіти і виробничого
навчання
Керівник підрозділу у сфері культури та відпочинку
Керівник проектів та програм

