
Чому ти маєш вибрати 
культурологію в НаУОА? 
(щонайменше 3 незаперечних 
аргументи «за») 
 
1) Острозька академія - це справжнє диво. 

Перший раз воно сталося, коли в XVI cт. в 
Острозі було засновано перший університет в 
Східній Європі; другий раз - коли Острозьку 
академію було відроджено в 90-х роках ХХ ст. І 
тепер це диво здобування знань трапляється 
кожного дня в наших аудиторіях. Відчуй його 
на собі! 

 
2) Культурологія - це ідеальне поєднання теорії і 

практики. Глибоке знання культурного 
контексту надзвичайно придатне не лише 
досліднику культури, але й тим, хто бажає 
досягти успіх в рекламному бізнесі, 
журналістиці, менеджменті, на телебаченні чи 
державній службі. 

 
3) Культуролог - це спеціаліст, який ніколи не 

загубиться у вирі сьогодення, оскільки творчо 
підходить до викликів, здатен розуміти суть 
проблем і креативно вирішувати поставлені 
завдання. Це саме те, що потрібно тобі, аби 
релізувати себе в сучасному плинному світі. 
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Що таке культурологія? 

Культурологія – це дисципліна, яка вивчає 
способи буття людини, що проявляються в 
різноманітних формах життєдіяльності. Відтак, 
культуролог може реалізувати свої професійні 
компетенції у сферах: освіти, науки, культури, 
політики, менеджменту і навіть економіки. 

Культурологи знаходять себе в багато-
численних видах діяльності: 

 – вони здатні здійснювати науково-
дослідницьку діяльність, 

 – культурологи часто стають впливовими 
фахівцями, медіаторами, координаторами, 
адміністраторами, культурними і політичними 
«мотиваторами», 

 – вони проводять оцінку ефективності проектів 
і програм, активізують потенціал місцевого 
населення на суспільно і культурно значиму 
діяльність, 

– культурологи можуть бути консультантами, 
аналітиками у центрах вивчення громадської 
думки або службах опитувань, керувати 
проектами, виконувати обов’язки координатора. 

Кафедра культурології та філософії допоможе 

тобі реалізувати творчий потенціал, освоїти нову, 

цікаву та перспективну спеціальність. Це одна з 

небагатьох кафедр в Україні, яка готує фахівців у 

галузі теорії культури. 

 

Що вивчають культурологи? 

– історію світової культури від архаїки до 

постмодерну; 

- теорію культури від методології до міфології; 

– філософію від Сократа до Жака Дерріди; 

– традиційну українську культуру від давнини до 

наших часів; 

– розвиток мистецтва від печер Ласко до Енді 

Воргола; 

– менеджемент в культурній сфері від PR до 

керування інституціями; 

– основи ґендеру від патріархату до фемінізму; 

– канон тіла від античності до сучасної моди. 

 

Крім того, наші студенти мають можливість:  

навчатися на додаткових сертифікатних 

програмах; стажуватися за кордоном (обмінні 

програми «Канада-Світ-Молодь», «Study Tours to 

Poland» та ін.); досконало вивчити дві іноземні 

мови. 

 

Ким працюють культурологи? 

(із досвіду наших випускників) 

 

 

Марія Бабчук, 

директор РФ ТОВ 

“Мультіплекс-Холдинг” 

 

Ярослав Кухаренко, 

головний спеціаліст 

сектору прес-служби 

голови Волинської 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

Наталія Нищенко, 

директор з проектів, 

iSmart, Smart Line Group 

 

 

Алла Тинкевич,  

cпеціаліст з координації 

проектів 

Представництво 

 ООН в Україні 

 

 

 

 

Алла Ткач 

журналіст, режисер  

«1+1» 

 


