РЕЦЕНЗЕНТИ:
ЛИМАРЕНКО Л.І., доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри
культурології Херсонського державного університету
ПАВЛОВА О.Ю., доктор філософських наук, професор, професор кафедри
етики, естетики та культурології Київського національного університету
ім. Т.Г. Шевченка
САБАДАШ Ю.С., доктор культурології, професор, завідувачка кафедри
культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного
університету

Програму розроблено проектною групою в складі:
Гайдукевич Катерина Анатоліївна, кандидат культурології, доцент, доцент
кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного
університету культури і мистецтв
Гоцалюк Алла Анатоліївна, доктор філософських наук, доцент, доцент
кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного
університету культури і мистецтв
Гуменюк Тетяна Костянтинівна, доктор філософських наук, професор,
проректор з науково-методичної роботи Київського національного
університету культури і мистецтв
Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, професор, завідувачка
кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного
університету культури і мистецтв

Гарант освітньо-наукової програми:
Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, професор, завідувачка
кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного
університету культури і мистецтв.

ПЕРЕДМОВА
Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні,
навчальні та методичні вимоги у підготовці здобувача вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії спеціальності 034
«Культурологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки.
У процесі розробки ОНП враховано вимоги проекту освітнього стандарту за спеціальністю 034 - Культурологія за третім рівнем вищої
освіти. Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище,
Найменування Найменування
Науковий
Стаж
Інформація
про
наукову Відомості
про
ім’я,
по посади
закладу,
який ступінь, шифр і науководіяльність (основні публікації підвищення
батькові
закінчив
найменування педагогічної за напрямом, науково-дослідна кваліфікації
керівника та
викладач,
рік наукової
та/або
робота, участь у конференціях і викладача
членів
закінчення,
спеціальності,
наукової
семінарах,
робота
з (найменування
проектної
спеціальність,
тема
роботи
аспірантами та докторантами, закладу.
Вид
групи
кваліфікація
дисертації,
керівництво науковою роботою документа,
тема,
згідно
вчене звання,
студентів )
дата видачі)
документом про за
якою
вищу освіту
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно
Керівник
проектної
групи
Петрова
Завідувач
Київський
Київський
20 років
Має більше 100 опублікованих Свідоцтво
про
Ірина
кафедри івент- державний
національний
праць наукового та науково- підвищення
Владиславівна менеджменту
інститут культури університет
методичного характеру з теорії кваліфікації 12 СС
та
індустрії ім.О.Е.Корнійчука культури
і
та історії культури.
02214142/026632-16
дозвілля
Спеціальність:
мистецтв.
від
20.10.2016.
Кандидат
КНУКіМ,
культурологія
Монографії:
Інститут публічного
педагогічних
професор
Кваліфікація:
Петрова
І.
Дозвілля
у управління
та
культуролог,
наук.
теоретичних
рефлексіях: кадрової
політики
педагог
Спеціальність
монографія. Київ : НАКККіМ, НАКККіМ, програма
соціально13.00.06
–
2012. 294 с.
«Викладання
культурної сфери теорія, методика
Петрова І. Культурно-дозвіллєві дисциплін згідно із
Диплом
з і
організація
практики в системі державного сучасними

відзнакою ЛГ ВС
№ 004025 від 1
липня 1997 р.,
реєстраційний №
К-7323
Київський
університет
культури
Спеціальність:
публічне
управління
та
адміністрування
Кваліфікація:
магістр
публічного
управління
та
адміністрування
Диплом
з
відзнакою
М19
№ 058190

культурнопросвітньої
діяльності.
Тема
«Організація
культурнодозвіллєвої
діяльності
в
закладах
клубного типу
країн Західної
Європи
та
США»
Диплом
ДК
№ 011387 від 4
липня 2001 р.
Київський
національний
університет
культури
і
мистецтв.
Доктор
культурології.
Спеціальність
26.00.01 – теорія
й
історія
культури.
Тема «Дозвілля
в
історикокультурному
вимірі».
Диплом ДД №
000017 від 17

управління.
Сучасна
культурологія:
актуалізація
теоретико-практичних вимірів :
колект. монографія. Київ, 2019.
С. 225–248. Особистий доробок
автора: 1 друк арк.
Петрова І. Культурні практики
українців
у
контексті
«радянської» моделі дозвілля.
Культуротворчі виміри людини в
сучасному універсумі : колект.
монографія. Київ, 2019. С. 235–
255.
Особистий
доробок
автора: 1 друк. арк.
Петрова
І.
Передумови
формування
культури
Рісорджіменто
(на
прикладі
культури дозвілля в Італії в
епоху
Ренесансу).
Епоха
Рісорджіменто в історії та
культурі
Італії
:
колект.
монографія. Маріуполь, 2018. С.
159–188. Особистий доробок
автора: 1 друк арк.
Петрова І. Дозвілля як об’єкт
наукових рефлексій. Культурнодозвіллєва діяльність у сучасному
світі : колект. монографія. Київ,
2017. С. 7–27. Особистий
доробок автора: 1 друк. арк.
Петрова І. Віртуалізація дозвілля
в
добу
інтернет-технологій.
Людина
в
сучасному

нормативноправовими вимогами
щодо
підвищення
якості
підготовки
фахівців» 108 год.
Certificate in the I
International
Scientific Conference
"Economic
and
culturological
positioning of Ukraine
in a globalized world
space", Slovakia 48
hours. № 1/152-37
(Ministry
of
Education and Science
of
Ukraine
letter
number 1|9-34 on
01/21/2016).
Довідка
про
проходження
стажування № 689 у
кількості
120
ауд.год. на кафедрі
культурології
та
культурномистецьких проектів
НАКККіМ (Наказ №
235-са від 31 травня
2017 р.).
Certificate
of
participation № 0137
in 6th International

січня 2014 р.
Доцент кафедри
прикладної
культурології.
Атестат
ДЦ
010103 від 17
лютого 2005 р.
Професор
кафедри
культурології.
Атестат
№
010037 від 2
грудня 2014 р.

цивілізаційному
процесі:
філософсько-культурологічні та
етико-естетичні
виміри
:
монографія. Ніжин, 2014. С. 327–
347.
Особистий
доробок
автора: 1 друк.арк.
Petrova I. Ancient Roman otium as
a Cultural Practice and Theoretical
reflection.
Culture
and
Art
Panorama of Ukraine : collective
monograph / S. Vytkalov, etc.
Lviv-Toruń, 2020. Р. 34–48.
Особистий доробок автора: 1
друк. арк.
Навчально-методичні праці:
Підручник
«Дозвілля
в
зарубіжних країнах». Київ :
Кондор, 2005. 406 с. З грифом
МОН.
Навчальний
посібник
«Соціально-культурне
проектування». Київ : КНУКіМ,
2007. 372 с. З грифом МОН.
Соціально-культурне
проектування в музеях. Вступ до
музеєзнавства
та
пам’яткознавства : навч. посіб.
Київ,
2019.
С.
226–236.
Особистий доробок автора: 1
друк. арк.
Наукові статті

Scientific
Seminar
«Formation
of
knowledge economy
as the for information
Society» supported by
UN
Educational,
Scientific and Cultural
Organization. At April
29 – may 8, 2018
during 120 hours.
Свідоцтво
про
підвищення
кваліфікації
від
27.12.2018 р. № 66.
Київські обласні КПК
працівників культури,
програма
«Нормативно-правове
забезпечення
навчального процесу в
закладах освіти» 72
год.
Certificate
International
Scientific Internship
«Exchange
of
experience in the
research
and
organization of the
educational process in
economics,
management,
law
(active
teaching

Петрова І. Роль дозвілля в
архаїчній Греції: на прикладі
творів Гомера та Гесіода. Вісник
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
2017. № 4. С. 8–12. Web of
Science.
Петрова І. Ренесансна вілла:
дозвіллєві практики й культурне
споживання. Вісник Національної
академії
керівних
кадрів
культури і мистецтв. 2018. № 1.
С. 37–41. Web of Science.
Петрова
І.
В.
Ренесансна
концепція дозвілля за творами
Петрарки. Вісник Національної
академії
керівних
кадрів
культури і мистецтв. 2017. № 3.
С. 3–7.
Petrova I., Dobina T., Haidukevych
K., Panchenko S., Sabadash J.
Effectiveness
Analysis
of
Entrepreneurship
Model
of
Development Qualities of Future
Managers.
Journal
of
Entrepreneurship Education. 2019.
Vol.
22,
Iss.
3.
URL:
https://www.abacademies.org/journ
als/
journal-of-entrepreneurshipeducation-inpress.html. Scopus.
Petrova I., Sabadash J., Oriekhova
S., Haidukevych K., Otrishko M.
Historical, cultural and tourist

methods)» - Exchange
of
experience
in
Ukraine,
Poland,
Russia,
Sweden,
Bulgaria and France in
Jesuit
University
Ignatianum in Krakow
108
(Poland).
hou2019, Krakow.
Certificate
of
participation № 0254
in the 8th International
Scientific
Training
Seminar «Formation
of
knowledge
economy as the basis
for
information
society». 2019, 03-14
May: Verona-GenovaPadova-AmsterdamLondon-HamburgKyiv. 180 hours.
Certificate
of
participation
ES
№0897/2020 in the
the international skills
development
(the
webinar) on the theme
«The cloud storage
service for the online
studying
on
the
example of the Zoom
platform»Concepts of

monuments as a factor in the
development
of
territories.
International Journal of Advanced
Research in Engineering and
Technology
(IJARET).
2020.
Vol. 11, Iss. 6. Р. 485–493. Scopus.
Петрова
І.
Дозвілля
в
європейській утопічній традиції.
Українська культура: минуле,
сучасне, шляхи розвитку. 2019.
Вип. 31. С. 130–136.
Петрова І. Worldview essence of
leisure in the views of Epicurus and
Lorenzo
Valla.
Питання
культурології.
2019.
№ 35.
С. 148–157.
Petrova I. Святкова культура
Версалю
як
засіб
репрезентативної
політики
Людовіка
XIV.
Вісник
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
2019. № 4. С. 3–7.
Участь у конференціях і
семінарах:
Петрова И. Культурные практики
украинцев
в
эпоху
независимости: вызовы времени.
International Scientific Conference
«Culture and Art in Contemporary
Context» / Батум. ГУИ. Батуми,
2019. С. 460–464.

cultural
studies,
Cultural
startups,
Theory and history of
events. 31 august-07
september,
2020,
Lublin. 45 hours.

Петрова І. Дуальна освіта у
суспільстві економіки знань. VІ
міжнародний науковий семінар
«Формування економіки знань як
базису
інформаційного
суспільства».
НідерландиФранція, 2018. С. 71–74.
Петрова
І.
Класифікація
культурних
індустрій
в
сучасному світі: методологічні
засади. Українська культура:
перспективи
євроінтеграції.
Інноваційні процеси в сучасній
культурі : зб. матеріалів Всеукр.
наук.-практ. конф. Київ, 2016. Ч.
2. С. 82–84.
Петрова
І.
Навички-2030:
університет
майбутнього.
Формування сучасної парадигми
менеджмент-освіти
у
соціокультурній сфері : ІІІ
Всеукр. наук.-метод. семінар.
Київ, 2019. С. 95–107.
Член робочої групи МОН з
розроблення стандартів вищої
освіти (наказ МОН від 25.04.19р.
за № 582).
Науково-дослідна робота
Трансформаційні
процеси
соціальної культури в Україні.
НДР. Реєстраційний номер 0117
U002887. 2017 р. Замовник:

Центр української культури та
мистецтва. Керівник НДР.
Культурні індустрії як чинник
соціально-економічного розвитку
України. НДР. Реєстраційний
номер RK0014U003445. 2015 р.
Замовник:
Міністерство
культури. Керівник НДР.
Голова редколегії «Питання
культурології»: зб. наук. пр.
(КНУКіМ),
«Культура
і
сучасність»:
альманах
(КНУКіМ).
Член редколегії у наукових
фахових журналах «Українська
культура:
минуле,
сучасне,
шляхи розвитку»: наук. зб.
(РДУ), «Вісник Маріупольського
державного університету. Серія:
Філософія,
культурологія,
соціологія»: зб. наук. пр. (МДУ).
Член спеціалізованої вченої ради
26.00.01 КНУКіМ
Опонування
Офіційний опонент дисертації
Хом'якової
О.В.
«Культурологічні
аспекти
формування мовно-культурних
компетенцій студентів вищих
навчальних технічних закладів
України», поданої на здобуття
наукового ступеня кандидата
культурології за спеціальністю

26.00.04. ХДАК, 2015.
Офіційний опонент дисертації
Смоліної
О.О.
«Поетика
культури
православного
чернецтва», поданої на здобуття
наукового
ступеня
доктора
культурології за спеціальністю
26.00.01. ХДАК, 2015.
Офіційний опонент дисертації
Чернець
М.О.
«Культурна
столиця у контексті формування
національного
бренду
(на
прикладі
європейського
досвіду)», поданої на здобуття
наукового ступеня кандидат
культурології за спеціальністю
26.00.01. НАКККіМ, 2017.
Офіційний опонент дисертації
Божко Л.Д. «Туризм у контексті
глобалізаційних
процесів:
історико-культурологічний
аспект», поданої на здобуття
наукового
ступеня доктора
культурології за спеціальністю
26.00.01 – теорія та історія
культури
(галузь
знань
–
культурологія). ХДАК, 2019
Здійснює
наукове
консультування аспірантів та
наукове керівництво студентів.

Члени
проектної
групи
Гуменюк
Проректор
Тетяна
науковоКостянтинівна методичної
роботи,
професор

з Київський
державний
інститут
театрального
мистецтва імені
І.К.КарпенкаКарого,
(нині
Київський
національний
університет
театру, кіно і
телебачення імені
І.К.Карпенко
Карого,)
спеціальність
«Театрознавство»
(червоний
диплом)
19741979 рр.
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
аспірантура
філософського
факультету,
кафедра етики і
естетики,
1984-

Заслужений
40 років
працівник
освіти України
(ПЗ №006124)
КНУ
імені
Тараса
Шевченка,
кандидат
філософських
наук,
«естетика» (09
00 08).
КНУ
імені
Тараса
Шевченка,
доктор
філософських
наук,
«естетика» (09
00 08) диплом
ДД№002756
Доцент кафедри
суспільних наук
НМАУ
імені
П.І.
Чайковського
Професор
кафедри теорії

Має понад 100 опублікованих
праць наукового та науковометодичного
спрямування
з
філософії культури і мистецтва,
естетики, теорії та історії
культури, мистецтвознавства.
Монографії:
Гуменюк Т. К. Нова чуттєвість
«commencement de siècle» як
феномен культури: світогляд.
Культуротворчі виміри людини у
сучасному універсумі : колект.
монографія / за ред. М. М.
Бровка. Київ, 2019. С. 43–74.
Особистий доробок автора:
1 друк. арк.
Humeniuk T., Poplavskyi М.,
Horban Yu., Bondar І., Furdychko
А. The culture at the beginning of
the perspective of «the survivor»: a
fundamental break in the secret
code of aesthetics. Ukrainian
experience. Arts and culture as
parts of the civilizing processes at
the turn of millennium : collective
monograph. Lviv-Toruń, 2020. C.
24–48.
Особистий
доробок

Свідоцтво
про
підвищення
кваліфікації:
Certificate took part
in
International
scientific and practical
conference «The Art
Culture of Greece and
Ukraine
in
the
Contemporary
Humanitarian
Discourse» June 26,
2019 at Aegina island,
Greece. (The «Oliva
Polis»
association
Citizens for Europe
and culture Aegina
Island – Greece)
Certificate This is to
Certify
that
successfully
passed
the scientific and
methodological course
with June 17, 2019 –
June 27, 2019 within
the framework of the
international seminarworkshop
on

1987 рр.
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
докторантура
філософського
факультету,
кафедра
етики,
естетики і теорії
культури, 19941997 рр.

та
історії
культури
НМАУ
імені
П.І.
Чайковського
Атестат
02ПР№000040

автора: 1 друк. арк.
Наукові статті:
Gumeniuk T., Trach Y., Tolmach
M., Chaikovska O. Problems of
Cultural Heritage Preservation in
the Context of the Armed Conflict
Growth / Murayama Y., Velev D.,
Zlateva P. (Еds.) ; Information
Technology in Disaster Risk
Reduction. ITDRR 2019. IFIP
Advances in Information and
Communication Technology. 2020.
Vol. 575. P. 31–44. Springer,
Cham. Scopus.
Gumeniuk T., Anishchenko V.,
Nikolaevskaya O., Bielialov T.,
Koba
A.
Entrepreneurship
education for the development of
international communications of
project managers. Journal of
Entrepreneurship Education. 2020.
Vol.
23,
Iss.
1.
URL:
https://www.abacademies.org/articl
es/entrepreneurship-education-forthe-development-of-internationalcommunications-of-projectmanagers-8991.html. Scopus.
Gumenyuk T., Krivosheya T.
Reception
«perola
barocca»
(amazing pearl) in the modern
artistic space of Ukraine. National
Academy of Managerial Staff of

education in the field
of art «Art education
in
cross-cultural
dialogue in the content
of modern European
space».
During the internship
(108 hours) he / she is
mastered
the
knowledge
and
practical skills on the
following topics:
Modern technologies
in modern artistic
education (15 hours)

Culture and Arts Herald. 2019.
Iss. 1. P. 20–25.
Gumenyuk T. The Culture of the
Beginning of the Third Millennium:
The discourse of a New Attitude.
National Academy of Managerial
Staff of Culture and Arts Herald.
2019. Iss. 2. P. 8–11.
Gumenyuk T., Bondar I., Horban
Yu., Karakoz O., Paliychuk A.
Entrepreneurship education as a
narrative creativity in digital
technology coordinates. Journal of
Entrepreneurship Education. 2020.
Vol.
23,
Iss.
1.
URL:
https://www.abacademies.org/articl
es/ entrepreneurship-education-asa-narrative-creativity-in-digitaltechnology-coordinates-9100.html.
Scopus.
Gumenyuk T., Bondar I., UdrisBorodavko N., Penchuk O.
Entrepreneurship
model
for
creation of designer competences in
the process of professional training.
Journal
of
Entrepreneurship
Education. 2019. Vol. 22, Iss. 6.
URL:
https://www.abacademies.org/
articles/entrepreneurship-modelfor-creation-of-designercompetences-in-the-process-ofprofessional-training-8818.html.

Scopus.
Гуменюк Т. К. Культура початку
третього тисячоліття: дискурс
нового світовідчуття. Вісник
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
Серія: Культурологія. 2019. № 2.
С. 8–11.
Гуменюк
Т.
К.
Нове
світовідчуття «commeneement de
siecle» як феномен культури:
світоглядні
настанови
і
художньо-естетичні
виміри.
Часопис Національної музичної
академії України імені П. І.
Чайковського. 2017. № 4. С. 76–
95.
Гуменюк Т. К. Хай живе дух
неспокою: постать на вістрі
Часопис
історичних
змін.
Національної музичної академії
України імені П.І. Чайковського.
2016. Вип. 3. С. 31–39.
Гуменюк Т. К., Легенький Ю. Г.
Post-communist culture in the
metamodern mirror: adiscourse
[Посткомуністична культура в
дзеркалі метамодерну:
дискурсивний аналіз]. Вісник
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
2019. № 3. С. 14–19.
Гуменюк Т. К., Тишко С. В.

Музична
культурологія
в
координатах
гуманітарного
мислення (до 20-річчя кафедри
теорії
та
історії
культури
Національної музичної академії
України
імені
П.
І.
Чайковського).
Часопис
Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського.
2018. № 1(38). С. 128–139.
Гуменюк Т. К., Кириленко К. М.
«Фестиваль релігій»: інноваційні
освітні технології у вищій школі
на прикладі навчального досвіду
Київського
національного
університету
культури
і
мистецтв.
Питання
культурології. 2019. Вип. 35. C.
123–135.
Участь у міжнародних та
всеукраїнських конференціях і
круглих столах:
Гуменюк Т. К. Нова чуттєвість
«Сommencement de siecle» як
феномен культури: світоглядні
настанови й художньо-естетичні
виміри. Філософія тексту в
сучасній культурі : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., м.
Київ, 29 берез. 2019 р. Київ, 2019.
С. 40–47.
Гуменюк Т. К. Культура початку

нового
тисячоліття:
фундаментальний
розрив
таємного
коду
естетики.
Філософія подієвої культури:
теорія та практика : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., м. Київ, 26–27 берез. 2020
р. Київ, 2020. С. 50–55.
Гуменюк Т. К. Соціокультурна
сфера в умовах глобальних
світоглядних
трансформацій.
Інформація,
комунікація
та
управління
знаннями
в
глобалізованому світі : зб.
матеріалів Третьої міжнар. наук.
конф., м. Київ, 14–16 трав. 2020
р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг,
М. М. Цілина. Київ, 2020. С. 10–
12.
Науково-дослідна робота:
заступник головного редактора
журналу «Культура і мистецтво у
сучасному світі» (КНУКіМ);
заступник головного редактора
журналу «Вісник КНУКіМ. Серія
«Мистецтвознавство»;
член редакційної ради журналу
«Питання
культурології»
(КНУКіМ);
проректор з навчальної роботи
НМАУ імені П.І. Чайковського з
2005 по 2018 роки

Гайдукевич
Катерина
Анатоліївна

Доцент
кафедри івентменеджменту
та
індустрії
дозвілля

Київський
національний
університет
культури
мистецтв
Спеціальність:
культурологія
Кваліфікація:
культуролог,
педагогорганізатор
дозвілля
Диплом
відзнакою КВ
23386470 від
червня 2003
реєстраційний
А№056585

і

з
№
29
р.,
№

Київський
національний
університет
культури
і
мистецтв.
Кандидат
культурології.
Спеціальність
26.00.01 – теорія
та
історія
культури.
Тема
«Моральноестетичні
цінності
в
духовній
культурі
сучасної

10 років

член експертної ради з питань
експертизи дисертацій ДАК
Міністерства освіти і науки
України;
заступник
голови
науковометодичної ради КНУКіМ;
член спеціалізованої вченої ради
Д 26.005.02 із захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня
доктора
(кандидата)
культурології
та
мистецтвознавства
за
спеціальністю 26.00.01 «Теорія
та історія культури» (НМАУ
імені П. І. Чайковського).
Монографії
Гайдукевич К. Масові свята:
ретроспектива і перспектива.
Культурно-дозвіллєва діяльність
у сучасному світі : колект.
монографія. Київ, 2017. С. 28–47.
Особистий доробок автора: 1
друк. арк.
Наукові статті
Гайдукевич К. А. Особливості
мистецтва конферансу в практиці
менеджера
дозвілля.
Міжнародний
вісник:
Культурологія.
Філологія.
Музикознавство. Київ, 2016.
Вип. 2 (7). С. 17–23.
Гайдукевич К. А. Специфіка

Свідоцтво
про
підвищення
кваліфікації 12 СС
02214142/026632-16
від
20.10.2016.
Інститут публічного
управління
та
кадрової
політики
НАКККіМ, програма
«Викладання
дисциплін згідно із
сучасними
нормативноправовими вимогами
щодо
підвищення
якості
підготовки
фахівців» 108 год.
Certificate in the I

Київський
університет
культури
Спеціальність:
театральне
мистецтво
Кваліфікація:
магістр
театрального
мистецтва
Диплом М17 №
038451 від 28
лютого 2017 року

української
молодої сім’ї»
Диплом
ДК
№ 002496 від 17
лютого 2012 р.
Доцент кафедри
культурнодозвіллєвої
діяльності.
Атестат
АД
000659 від 20
березня 2018 р.

організації масових художньоспортивних
свят.
Вісник
Маріупольського
державного
університету. Серія: Філософія,
культурологія, соціологія. 2016.
Вип. 11. С. 68–78.
Гайдукевич К. А. Драматургічна
основа масових свят. Вісник
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
2017. № 3. С. 38–42. Web of
Science.
Haidukevych K., Petrova I., Dobina
T., Panchenko S., Sabadash J.
Effectiveness
Analysis
of
Entrepreneurship
Model
of
Development Qualities of Future
Managers
Journal
of
Entrepreneurship Education. 2019.
Vol.
22,
Iss.
3.
URL:
https://www.abacademies.org/journ
als/journal-of-entrepreneurshipeducation-inpress.html Scopus.
Haidukevych K., Petrova I.,
Sabadash J., Oriekhova S., Otrishko
M. Historical, cultural and tourist
monuments as a factor in the
development
of
territories.
International Journal of Advanced
Research in Engineering and
Technology (IJARET). 2020. Vol.
11, Iss. 6. Р. 485–493. Scopus.

International
Scientific Conference
"Economic
and
culturological
positioning of Ukraine
in a globalized world
space", Slovakia 48
hours. № 1/152-19
(Ministry
of
Education and Science
of
Ukraine
letter
number 1|9-34 on
01/21/2016).
Довідка
про
проходження
стажування № 679 у
кількості
120
ауд.год. на кафедрі
культурології
та
культурномистецьких проектів
НАКККіМ (Наказ №
235-са від 31 травня
2017 р.).
Certificate
of
participation № 0138
in 6th International
Scientific
Seminar
«Formation
of
knowledge economy
as the for information
Society» supported by
UN
Educational,

Участь у конференціях
Гайдукевич К. А. Інноваційні
форми
використання
«традиційних»
засобів
в
організації масових свят. Cтан
та
перспективи
розвитку
культурологічної науки в Україні
: зб. тез доп. : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., Миколаїв, 26
берез. 2015 р. Миколаїв, 2015. Ч.
1. С. 91–94.
Гайдукевич К. А. Масове свято в
системі
індустрії
розваг.
Економіко-культурологічне
позиціонування
України
в
світовому
глобалізованому
просторі : матеріали I Міжнар.
наук.-практ. конф. Кошице, 2016.
С. 191–193
Гайдукевич К. А. Масове свято
як феномен сучасної святкової
культури.
Сучасні
наукові
дослідження
та
розробки:
теоретична
цінність
та
практичні
результати
:
матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф., Братислава, 15–18 берез.
2016 р. Київ, 2016. С. 24–26.
Гайдукевич К. А. Інновації в
фестивальному русі сучасності.
Українська
культура:
перспективи
євроінтеграції.
Інноваційні процеси в сучасній

Scientific and Cultural
Organization. At April
29 – may 8, 2018
during 120 hours.
«Освітні
інструменти
критичного
мислення»
//
Платформа масових
відкритих
онлайнкурсів «Prometheus»,
2020.
Сертифікат
№ 7eab40e133d94a83
84a4ecdd2beb71bc.
60 годин.
«Медіаграмотність
для
освітян»
//
Платформа масових
відкритих
онлайнкурсів «Prometheus»,
2020. Сертифікат №
b6922b506ea94a3fa84
dc25a180229a8.
60
годин.
Certificate
of
participation
ES
№0996/2020 in the
the international skills
development
(the
webinar) on the theme
«The cloud storage
service for the online
studying
on
the

культурі : зб. матеріалів Всеукр.
наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8
квіт. 2016 р. Київ, 2016. Ч. 1. С.
154–158.
Гайдукевич К. А. Фестиваль как
форма
межкультурной
коммуникации
современной
молодежи.
Национальные
культуры в межкультурной
коммуникации : сб. науч. ст.
Междунар. науч.-практ. конф., г.
Минск, 14–15 апр. 2016 г. Минск,
2016. Ч. 1 : Социальноисторические
аспекты
межкультурного взаимодействия.
С. 70–80.
Гайдукевич К. А. Фестиваль как
форма праздничной культуры в
современном
обществе.
Аутзнтьічньї фальклор: проблем
і
захавання,
вьівучзння,
успрьімання (паяці антраполаг
Зінаідьі
Мажзйкі)
:
X
Міжнароднай
навукова
канферзнцьія,
Мінск,
24–26
красавіка 2016 г. / БДУКМ ;
рздкал.: Язьїковіч В. Р. (адк.
рзд.). Мінск, 2016. C. 61–63.
Гайдукевич К. А. Видовище як
форма
сучасної
культури.
Креативні індустрії в сучасному
культурному
просторі
:
матеріали Міжнар. наук.-практ.

example of the Zoom
platform»Concepts of
cultural
studies,
Cultural
startups,
Theory and history of
events. 31 august-07
september,
2020,
Lublin. 45 hours.

конф., м. Київ, 26 трав. 2016 р.
Київ, 2016. С. 39–41.
Гайдукевич К. А. Соціальні
функції масових свят. Актуальні
питання та проблеми розвитку
соціальних наук : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф., м.
Кєльце, Республіка Польща, 28–
30 черв. 2016 р. Кєльце, 2016. С.
159–162.
Гайдукевич К. А. Державні свята
незалежної України. Національні
культури в глобалізованому світі
: матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф., м. Київ, 6–7 квіт. 2016 р.
Київ, 2016. С. 100–103.
Гайдукевич К. А. Сценічне
мовлення
в
контексті
професійної
підготовки
організатора дозвілля. Стан та
перспективи
розвитку
культурологічної
науки
в
Україні :
матеріали
Всеукр.
наук.-практ. конф., м. Миколаїв,
30 берез. 2017 р. Миколаїв, 2017.
С. 54–58.
Гайдукевич К. А. Техніка
мовлення
як
складова
професійної майстерності івентменеджера. Траєкторії сталого
розвитку
українського
суспільства:
особистість
і
культура : зб. матер. Міжнар.

наук.-практ. конф., м. Маріуполь,
15 листоп. 2018 р. / Маріуп.
держ. ун-т ; за заг. ред. Г. І.
Батичко. Маріуполь, 2018. C. 10–
12
Гайдукевич Е. А. Массовый
праздник
как
культурный
феномен в независимой Украине.
Culture and Art in Contemporary
Context : Proceedings International
Scientific Conference / Батум.
ГУИ. Батуми, 2019. С. 467–469.
Науково-дослідна робота
Член
редколегії
«Вісник
Маріупольського
державного
університету. Серія: Філософія,
культурологія, соціологія»: зб.
наук. пр. (МДУ).
Опонування
Офіційний опонент дисертації
Романуцького
В.М.
«Індивідуалізм та колективізм як
ціннісні
виміри
культурної
варіативності:
український
вибір», поданої на здобуття
наукового ступеня кандидата
культурології за спеціальністю
26.00.01 – теорія та історія
культури
(галузь
знань
культурологія). НАКККіМ, 2014.
Здійснює наукове керівництво

Гоцалюк
Алла
Анатоліївна

професор
кафедри івентменеджменту
та індустрії
дозвілля
КНУКіМ,
доцент

Національний
університет
культури і
мистецтв,
спеціальність музичне
мистецтво.
Кваліфікація:
диригент хору,
викладач.
Диплом ЛБ БЕ №
000917 від 28
травня 1999 року

Київський
національний
університет
культури та
мистецтв
Міністерства
культури і
туризму
України.
Кандидат
історичних
наук.
Спеціальність
17.00.01 – теорія
та історія
культури.
Тема «Традиції і
новації в
різдвяноноворічній
обрядовій
культурі».
Диплом ДК №
041391.
Інститут вищої
освіти НАПН
України.
Доктор
філософських
наук за
спеціальністю
09.00.03 –

13 років

cтудентами.
Має більше 50 опублікованих
праць наукового та науковометодичного характеру з теорії
та історії культури.
Монографії:
Гоцалюк А. Неотрадиціоналізм в
культурних практиках України :
монографія. Київ : НАКККіМ,
2015. 365 с.
Навчально-методичні праці:
Гоцалюк А. Теорія культури :
робоча
програма
навч.
дисципліни. Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2018. 29 с.
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постійного розміщення
опису освітньо-наукової
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ІІ. Мета освітньої програми

Підготовка фахівців третього рівня вищої освіти, здатних розв’язувати комплексні
проблеми професійної та дослідницько-інноваційної діяльності в галузі культурології,
здатні створювати нові культурологічні знання.
ІІІ. Характеристика освітньо-наукової програми
Об’єкти вивчення та діяльності:
Опис предметної
області
культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення,
інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та
практики, що забезпечують формування культурних норм та
цінностей, cпособи їх втілення й використання.
Цілі навчання: здійснення підготовки фахівців з культурології,
здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
та/або дослідницько-інноваційної діяльності у галузі культурології,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення
нових цілісних знань та/або професійної практики.
Теоретичний зміст предметної області – система наукових ідей,
підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи
аналізу культурних процесів та явищ.
Методи, методики та технології: загальнонаукові, а також
спеціальні методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та
інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик,
технології популяризації знань щодо культури та регулювання
відносин у соціокультурній сфері.
Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; програмне
забезпечення; мережа Інтернет; інформаційно-комунікаційне
обладнання; системи електронного документообігу, електронні
бібліотеки та архіви
Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього рівня
Орієнтація
вищої освіти
освітньої
програми
Основний фокус Здійснення наукових досліджень та розробок в галузі знань 03 науково-освітньої Гуманітарні науки, спеціальність 034 - Культурологія
програми
та Ключові слова: культурологія, прикладна культурологія, культурні
практики, концепції сучасної культурології, культурні та креативні
спеціалізації
індустрії.
Освітня складова програми. Програма передбачає 48 кредитів
Особливості
ЄКТС для навчальних дисциплін, з яких 33 кредити ЄКТС
Програми
складають обов’язкові компоненти (дисципліни загальної та
професійної підготовки), 15 кредитів ЄКТС передбачено на
вибіркові компоненти, що складаються із дисциплін науковотеоретичної та науково-практичної підготовки.
IV. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Дослідницька та викладацька діяльність у сфері гуманітарних наук.
Придатність до
працевлаштування Адміністративна та управлінська діяльність в сфері гуманітарних
наук.
Посади згідно з класифікатором професій України:
асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор
(начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної)
(1210.1), директор (начальник, інший керівник) підприємства
(1210.1), директор (ректор, начальник) закладу вищої освіти
(технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)

Подальше
навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

(1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1),
директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру
підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу
(науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.)
(1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), керівники малих
підприємств без апарату управління (131).
Місце працевлаштування.
Міністерство культури та інформаційної політики України,
Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних
справ України, інші органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, заклади вищої та фахової передвищої освіти,
науково-дослідні інститути, аналітичні центри, заклади культури,
управління культури.
Особа, яка закінчила навчання за освітньо-науковою програмою й
здобула освітній ступінь доктора філософії, може здобувати ступінь
доктора наук.
V. Викладання та оцінювання
Форми навчання максимально наближені до практичної наукової
діяльності. Викладання здійснюється на засадах колегіальності,
відповідальності, високої академічної культури та академічної
доброчесності.
Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу та
індивідуальну дослідницьку діяльність.
Протягом усього періоду навчання здійснюється науково-дослідна
робота, пов’язана із написанням наукових статей, тез, підготовки
доповідей та оформлення результатів дослідження у вигляді
дисертації.
Аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального
оцінювання і самооцінювання.
Рекомендованими формами контрольних завдань освітньо-наукової
програми є завдання на створення і формування елементів
індивідуального дослідження.
Форми
підсумкового
оцінювання:
письмові
іспити,
диференційовані заліки, наукові звіти із оцінюванням досягнутого,
есе, тези, презентації самостійних досліджень, звіти з асистентської
педагогічної практики, підсумкова атестація, написання та
обговорення дисертації за участі науковців із інших університетів.
Нормативною формою підсумкової атестації є прилюдний захист
результатів науково-дослідницької роботи, які представлені у
вигляді дисертації.
VI. Програмні компетентності
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
та дослідницько-інноваційної діяльності культуролога, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань з культурології.
ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗK02. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗK03. Здатність до самостійного формування й неперервного
удосконалення системного наукового і загального культурного
світогляду.

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК05.Здатність написання українською та іноземною мовою
власних наукових публікацій різного змісту та обсягу.
ЗК06. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології,
бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне
забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
ЗК07. Здатність діяти на основі етичних кодексів і професійної
етики науковця, на засадах науковості та толерантності.
СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати
наукових результатів, які створюють нові знання у культурології та
дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і суміжних галузях.
СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати
результати наукових досліджень/інноваційних розробок з
культурологічної проблематики та суміжних наукових дисциплін.
СK03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у
системі освіти.
СК04. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні
інноваційні проекти в культурології та дотичні до неї
міждисциплінарні проекти.
СК05. Здатність до побудови та аргументованого представлення
культурологічного
наративу,
що
передбачає
глибоке
переосмислення наявних та створення нових знань.
СК06.Здатність здійснювати аналітико-прогностичні дослідження
та формувати стратегії культурної політики державних структур й
інших організацій різного рівня.
СКО7. Здатність до наукового аналізу культурних явищ, практик та
процесів із використанням різних методологічних підходів.
СК08. Здатність аналізувати та критично оцінювати сучасні
концепції
культурології,
а
також
тенденції
розвитку
культурологічної теорії.
СК09. Здатність апробувати результати культурологічних
досліджень, популяризувати й поширювати їхні результати.
VII. Програмні результати навчання
ПРН01.
Здійснювати
наукове
дослідження
згідно
з
основоположними принципами наукового пізнання.
ПРН02. Здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних
джерел.
ПРН03. Здійснювати формування й неперервне удосконалення
власного наукового і культурного світогляду.
ПРН04. Генерувати нові ідеї (креативність) та критично оцінювати
їхній потенціал.
ПРН05. Вміння писати наукові публікації різного змісту та обсягу
українською та іноземною мовами.
ПРН06. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку,
обробки та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу
даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані
бази даних та інформаційні системи.
ПРН07. Діяти на основі етичних кодексів і професійної етики
науковця, принципів академічної доброчесності і високої
академічної культури.
ПРН08. Мати передові концептуальні та методологічні знання з
культурології та на межі предметних галузей, а також дослідницькі

навички, достатні для проведення наукових і прикладних
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного
напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
ПРН09. Вільно презентувати та коментувати результати
досліджень, наукові й прикладні проблеми культурології та
суміжних наукових дисциплін.
ПРН10. Здійснювати науково-педагогічну діяльність у освітній
системі.
ПРН11. Розробляти та реалізовувати наукові/інноваційні
культурно-мистецькі проєкти, які дають можливість переосмислити
наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику
і розв’язувати значущі проблеми культурології.
ПРН12. Володіти категоріальним апаратом сучасної культурології
задля формування належного рівня культурної та культурологічної
компетентності, вміння кваліфіковано відобразити результати
власних наукових досліджень культурного виміру соціоґенезу у
відповідних теоретичних формах.
ПРН13. Здійснювати аналітико-прогностичні дослідження й
формувати стратегії культурної політики в сфері державного
управління та інших соціокультурних інститутах.
ПРН14. Аналізувати культурні явища, практики та процеси із
застосуванням різних теоретичних підходів, методів і методики.
ПРН15. Аналізувати, обґрунтовувати й критично оцінювати сучасні
концепції культури та провідні тенденції розвитку культурологічної
теорії та культурних практик.
ПРН16. Впроваджувати результати культурологічних досліджень у
практику, популяризувати й поширювати їхні результати.
VIII. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Програму забезпечують високопрофесійні викладачі - доктори
культурології, філософських та історичних наук.

Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення
Матеріально-технічне
забезпечення
відповідає
ліцензійним
Специфічні
вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є
характеристики
достатнім для забезпечення якості освітнього процесу: навчальні
матеріальнокорпуси, гуртожитки, пункт харчування, бібліотека, спеціалізовані
технічного
навчальні лабораторії, мультимедійне обладнання.
забезпечення
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньоСпецифічні
наукової програми з підготовки фахівців третього рівня вищої
характеристики
інформаційного та освіти зі спеціальності 034 Культурологія відповідає ліцензійним
вимогам та спирається на сучасні інформаційно-комунікаційні
навчальнотехнології: офіційний сайт КНУКіМ, необмежений доступ до
методичного
мережі Інтернет, наукова бібліотека та читальні зали, відділ
забезпечення
технічних засобів навчання й навчальних
комп’ютерних
технологій, комп’ютерне програмне забезпечення, робочі програми
навчальних дисциплін, навчальні плани та графіки навчального
процесу, корпоративні сервіси університету.
ІХ. Академічна мобільність
Національна
Здійснюється відповідно до міжінституційних угод із ЗВО
кредитна
та відповідними академічними інституціями.
мобільність
Міжнародна
-

кредитна
мобільність
Навчання
іноземних
здобувачів
освіти

вищої

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми
та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент освітньо-наукової програми
Код н/д
1
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Компоненти освітньої
програми (навчальні
дисципліни, практики)

Кількість
кредитів

2
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Філософія науки і методологія
наукових досліджень
Іноземна мова для академічних
цілей
Сучасні методики викладання у
вищій школі
ІТ в практиці наукових
досліджень
Цикл професійної підготовки
Актуальні проблеми сучасної
культурології
Теорія культури

3

4

5

Іспит

6
5

Залік
Іспит
Іспит

5

Залік

4

Іспит

4

Залік
Іспит
Залік

ОК 7

Сучасне мистецтво та новітні
4
арт-технології
Загальний обсяг обов’язкових компонент
33
Вибіркові компоненти ОНП
Дисципліни науково-теоретичної підготовки
(студент обирає три дисципліни)
ВБ 1.1.
Українознавчі студії та історія
4
української культури
ВБ 1.2.
Семіотика культури
4
ВБ 1.3.
ВБ 1.4.
ВБ 1.5.
ВБ 1.6.
ВБ 1.7.

Історіографічні рефлексії
світової та вітчизняної культури
Соціальна і культурна
антропологія
Культурно-інформаційна
політика та культурні стратегії
Культурні індустрії
Культурні цінності і культурна
спадщина

Форма
підсумкового
контролю

Іспит
Іспит

4

Іспит

4

Іспит

4

Іспит

4
4

Іспит
Іспит

ВБ 1.8.

Візуальні й інтерактивні
4
мистецтва
Дисципліни науково-практичної підготовки
(студент вибирає одну дисципліну)
ВБ 2.1.
Візуальні дослідження та
3
креативні практики
ВБ 2.2.
Аксіологія українського
3
фольклору
ВБ 2.3.
Комунікативна культура
3
Обсяг вибіркових компонент
15
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
48

Іспит

Іспит
Іспит
Іспит

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми
Освітньо-наукова програма складається із обов’язкових та вибіркових компонентів.
Обов’язковий компонент ОНП охоплює цикли загальної та професійної підготовки,
вибірковий – складається з дисциплін науково-теоретичної підготовки та науковопрактичної підготовки.
На основі навчального плану освітньо-наукової програми «Культурологія» аспірант
формує індивідуальний навчальний план, який погоджується з науковим керівником,
гарантом освітньо-наукової програми і затверджується Вченою радою КНУКіМ.
Модель навчального року для першого і другого року навчання в аспірантурі
передбачає такий розподіл навчального часу:
Навчання І семестр (20 тижнів)
Сесія (2 тижня)
Проміжна атестація
Літні канікули (9 тижнів)
Навчання ІІ семестр (13 тижнів)
Річна атестація за І рік навчання
Зимові канікули
Навчання ІІІ семеcтр (20 тижнів)
Сесія (2 тижня)
Проміжна атестація
Літні канікули (9 тижнів)
Модель навчального року для третього і четвертого року навчання передбачає
самостійну роботу над дослідженням, регулярні зустрічі з науковим керівником, щорічну
атестацію. Форми аудиторної роботи спрямовані на забезпечення індивідуальних
дослідницьких потреб аспіранта й особливостей його підготовки. Завдання у межах

окремих дисциплін роботи максимально пов’язані з планом і завданнями індивідуального
дослідницького проекту аспіранта.

Цикл загальної підготовки:
ОК 1. Філософія науки і
методологія
наукових досліджень
ОК 2. Іноземна мова для
академічних цілей
ОК 3. Сучасні методики
викладання у вищій школі
ОК 4. ІТ в практиці наукових
досліджень

Дисципліни науково-теоретичної
підготовки:
ВБ 1.1. Українознавчі студії та історія
української культури
ВБ 1.2. Семіотика культури
ВБ 1.3. Історіографічні рефлексії
світової та вітчизняної культури
ВБ 1.4. Соціальна і культурна
антропологія
ВБ 1.5. Культурно-інформаційна

політика та культурні стратегії
ВБ 1.6. Культурні індустрії
ВБ 1.7. Культурні цінності і культурна
спадщина
ВБ 1.8. Візуальні й інтерактивні
мистецтва

Обов’язкові
компоненти

Цикл професійної підготовки:
ОК 5. Актуальні проблеми
сучасної культурології
ОК 6. Теорія культури
ОК 7. Сучасне мистецтво та
новітні арт-технології

Дисципліни науковопрактичної підготовки:
Вибіркові
компоненти

ВБ 2.1. Візуальні дослідження
та креативні практики
ВБ 2.2. Аксіологія
українського фольклору
ВБ 2.3. Комунікативна
культура

3. НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
Наукова складова програми містить такі види діяльності:
- науково-дослідна робота аспіранта та виконання дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора філософії;
- підготовка статей, виступи на конференціях, семінарах та круглих столах;
- підготовка до захисту та захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
філософії у галузі гуманітарних наук за спеціальністю 034 Культурологія.

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора
університету призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням
вченої ради, як виняток, кандидат наук.
Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим
керівником, обговорюється на засіданні кафедри та затверджується вченою радою
Університету протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до Університету.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою аспіранта над
дисертацією, контролює виконання ним індивідуального плану наукової роботи,
затверджує щорічні звіти аспіранта, які подаються у встановлені терміни, вносить
пропозиції щодо переведення аспіранта на наступний рік навчання або відрахування з
аспірантури.
Аспіранти здійснюють наукові дослідження згідно з індивідуальним планом
наукової роботи, мінімум двічі на рік звітують про його виконання на засіданні кафедри і
щорічно надають затверджений науковим керівником звіт про виконання індивідуального
наукового плану завідувачу аспірантурою.
Індивідуальний план наукової роботи є окремим документом, який розробляється на
основі освітньо-наукової програми та використовується для оцінювання успішності
виконання запланованої наукової роботи. Відставання від передбачених індивідуальним
планом строків виконання наукової роботи без обґрунтування наявності об’єктивних і
поважних причин може бути підставою для ухвалення вченою радою закладу вищої освіти
рішення про відрахування аспіранта. Індивідуальний план наукової роботи повинен
завершуватися захистом дисертації.
До захисту дисертації для отримання наукового ступеня доктора філософії
допускаються аспіранти, які виконали освітньо-наукову програму підготовки, зокрема:
- прослухали за обраною науковою спеціальністю відповідні освітні та вибіркові
компоненти;
- підготували дисертацію, яка рекомендована кафедрою до захисту;
- опублікували за темою дисертації не менше 3 статей, які розкривають основний
зміст дисертації (до таких наукових публікацій зараховуються не менше однієї статті в
періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким
підготовлено дисертацію здобувача. До такої публікації може прирівнюватися публікація
у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням
категорії «А», або в закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science
Core Collection та/або Scopus; статті в наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б» (замість однієї статті може
бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).
- мають апробацію результатів дисертаційного дослідження (не менше 5 тез), брали
безпосередню участь в роботі вітчизняних та міжнародних конференцій;
- склали іспити із запланованих програмою дисциплін, заліки, звіти тощо;
- пройшли асистентську науково-педагогічну практику в обсязі 6 кредитів.
До захисту допускаються дисертації, виконані самостійно. Всі дисертації проходять
експертизу та перевірку наявності плагіату.

IV. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного
захисту наукових досягнень у формі дисертації.
Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником
(або консенсусним рішенням двох керівників). Обов’язковою умовою допуску до захисту
є

успішне

виконання

аспірантом

його

індивідуального

навчального

плану

та

індивідуального плану наукової роботи.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим
дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері культурології або
на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та професійної практики. Дисертація не повинна містити
академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації.
Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертація має бути
розміщена в електронному вигляді на офіційному веб-сайті університету та зберігатися у
відкритому доступі протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказом
університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії.

ТАБЛИЦЯ 1
Матриця відповідності
програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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ТАБЛИЦЯ 2
Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідним компонентам освітньої програми
ПРН1
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