
Звіт  

за результатами проведеного громадського обговорення проєкту: «Освітньо-професійна програма зі спеціальності 034 Культурологія 

спеціалізації «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика» на 2021 рік провадження освітньої діяльності» 

 

 

 №  Пункт / підпункт, до якого є  

зауваження /  

пропозиції  

Автор (ри) зауваження / 

пропозиції  

Зміст зауваження / пропозиції  Ураховано / відхилено  

1.  4.  

Освітні компоненти 

Фесенко Г.Г., доктор 

філософських наук, 

Харківський 

національний 

університет міського 

господарства імені О. М. 

Бекетова; експерт 

НАЗЯВО 

«…в ОП міститься обов’язковий 

освітній компонент, який за своїм 

змістом не має очевидного зв’язку з 

ОП («Професійна педагогіка»). 

Рекомендую удосконалити зміст ОП в 

частині забезпечення soft skills шляхом 

додавання до загальноосвітніх ОК 

навчальної дисципліни з управління 

проєктами. Для забезпечення набуття 

здобувачами соціальних навичок з 

управління проектами (передбачені 

Стандартом), скористатися 

пропозиціями ЗВО до формування 

дисциплін циклу загальної підготовки 

та включити до ОП навчальну 

дисципліну «Комерційна діяльність та 

управління проектами і Start-Up-ами», 

рекомендовану ЗВО». 

Відхилено: 

Наявність в ОП ОК 

загальної підготовки 

«Професійна педагогіка» 

обумовлено тим, що випускники 

магістратури мають можливість 

бути прийнятими на посаду 

асистента, а відповідно до 

Професійного стандарту на групу 

професій «Викладачі закладу 

вищої освіти» 

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverd

zheno-standart-na-grupu-profesij-

vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti  

первинна професійна підготовка 

полягає у здобутті ступеня 

«магістр» без зазначення, за 

освітньо-науковою чи освітньо-

професійною програмою 

здійснювалося навчання. В 

межах автономії ЗВО 

сформовано єдиний підхід для 

всіх ОП другого (магістерського) 

рівня стосовно набуття 

первинних трудових функцій 

згідно вищезгаданого стандарту.  

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti


2.  F 

Програмні результати 

навчання + 

1.2 

Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

 

«Критично важливим для ОПП є 

досягнення програмного результату 

«Оцінювати історичні здобутки та 

новітні досягнення культурології 

(ПРН7)», який в матриці (5.3) 

корелюється з трьома обов’язковими 

навчальними дисциплінами 

професійного спрямування (ОП01, 

ОП04, ОП05). Втім у змісті двох 

зазначених дисциплін переважає 

загально-філософське знання 

(«Світоглядні парадигми в культурі 

(ОП05)»), інтерпретація історії та 

парадигм філософсько-культурного 

знання («Теорія цивілізацій (ОП01)»). 

Рекомендую звернути більшу увагу на 

спеціалізовані концептуальні знання, 

що включають сучасні наукові 

здобутки у галузі знань 

«Культурологія», і є основою для 

оригінального мислення та проведення 

досліджень».  

Ураховано: 

Суттєво змінено розділ 1.2 

Навчального плану. Введено ОК 

«Гендерні студії в 

культурології», «Антропологія 

міста» (перенесено з розділу 2.1), 

«Міфопоетика культурного 

артефакту». 

3.  В 

Особливості та 

відмінності 

Петрова І.В., доктор 

культурології, зав.каф. 

івент-менеджменту та 

індустрії дозвілля 

КНУКіМ 

«На користь ОПП «Культурологія, 

кіберкультура та культурна 

урбаністика» спрацювало б 

розширення мережі 

стейкхолдерів, залучених із галузі 

кібербезпеки, а також потенційних 

роботодавців, дотичних до розвитку 

міських культурних просторів.». 

Ураховано: 

У новій редакції ОП введено ОК 

професійної піготовки 

«Візуальність в епоху цифрових 

технологій» та «Арт-медіа», для 

викладання яких залучено не 

лише професіоналів-практиків, а 

й відповідну виробничу базу. 

4.  В 

Особливості та 

відмінності 

Іскокова В.В., 

здобувачка освіти Studia 

magisterskie (studia 

drugiego stopnia) 

«Пропоную в особливостях і 

відмінностях освітньо програми 

зазначити сучасні інноваційні методи 

навчання, які застосовуються на цьому 

Ураховано: 

У новій редакції ОП ця 

інформація уточнена таким 

чином:  



Uniwersytet Łódzki, 

kierunek - 

kulturoznawstwo, 

specjalizacja - Nowe 

media i kultura cyfrowa,  

випускниця ОПП 034 

«Культурологія, 

кіберкультура, культурна 

урбаністика», другий 

(магістерський) рівень 

2019 р. 

курсі підготовки. Це доволі суттєво 

для тих, хто обирає спеціальність». 

В навчальному процесі широко 

застосовуються методики 

Deeper Learning / Flipped 

Learning, Game Storming та 

Problem-Based Learning. 

5.  F 

Програмні 

результати 

навчання 

Зозуля О.А., Директор 

Міжнародного 

музичного фестивалю  

«Odessa Classics», 

магістр з культурології 

«У співпраці з кафедрою 

культурології, мистецтвознавства і 

філософії культури було напрацьовано 

корисний досвід проведення 

досліджень і подальше вдосконалення 

різних рівнев організації і 

впровадження такого складного 

соціокультурного процесу як 

Міжнародний музичний фестиваль. 

Видається за необхідне в низці 

дисциплін освітньої програми, в тому 

числі в практичній підготовці та 

кваліфікаційній роботі додатково 

запровадити окремий програмний 

результат навчання в цьому 

контексті». 

Ураховано: 
Відповідно до власних (поза 

СВО) ПРН16: 

«Знати методи проведення 

досліджень та вміти аналізувати 

складність соціокультурних 

систем, розуміти складність 

задач оптимізації цих систем та 

їх елементів, та вдосконалювати 

методики їх проведення» введено 

ОП01 «Арт-медіа».  Ця ОК 

розглядає, зокрема, і пробоеми 

організації та проведення, а 

також висвітлення арт-акцій та 

фестивалів. 

6.  4  

Освітні компоненти  

«Значний культурний потенціал 

регіону, зокрема фестивальний рух, 

вимагає комплексного підходу до 

вивчення досвіду, практик та проблем 

проведення. І він вимагає фахівців-

культурологів. Проте спеціально 

дисципліни з підготовки до організації 

Ураховано: 
В освітню програму спеціально 

введені окремі дисципліни, що 

забезпечують компетентності в 

галузі соціокультурного 

проектування, експертизи 

культурних програм і проектів, 



такої роботи немає».  організації і узагальнення 

результатів дослідження 

культурного потенціалу регіону: 

ОП04 Антропологія міста 

ВП03 Теорія і практика 

креативної діяльності 

ВП04 Актуалізація культурної 

спадщини 

ВП07 Культурні та креативні 

індустрії в місті 

 


