
Обирай перспективні 
спеціальності: 

Культурологія – професія 
майбутнього! 

 
АБІТУРІЄНТИ 

для зарахування на навчання за повним терміном 
подають такі документи: 
1) заява (написана власноруч) на ім’я ректора, в якій 

вказується напрям підготовки (спеціальність), 
форма навчання та джерела фінансування 
(держзамовлення чи контракт); 

2) документ державного зразка про повну середню 
освіту (документ про здобутий освітньо-
кваліфікаційний рівень) і додаток до нього; 

3) медичну довіку (форма 086-У); 
4) 4 фотокартки розміром 3 х 4; 
5) сертифікат Українського центру оцінювання якості 

знань з таких навчальних предметів: українська 
мова та література, історія України, світова 
література або іноземна мова. 

Випускники, які закінчили школу до 2008 р. 
тестуються у вищому навчальному закладі (ЧНУ) з 
указаних дисциплін. 

На скорочену форму навчання (2-й курс)  подаються 
такі ж документи,  за винятком сертифікатів про ЗНО.  
Випускники чернівецького обласного училища 
мистецтв імені Сидора Воробкевича складають 
вступний іспит з Культурології  

У день подання документів до приймальної 
комісії при собі мати паспорт та довідку про 
присвоєння ідентифікаційного коду. 

 

 
 

Спеціальність “Культурологія” відкрита з 2011 р. 
на філософсько-теологічному факультеті, який є 
історичним спадкоємцем філософського та 
теологічного факультету, що становили основу 
відкритого 4 жовтня 1875 р. університету ім. 
Франца Йозефа в м.  Чернівці.  Відродження 
філософсько-теологічного факультету відбулося 
у 1993 р. 
 
Декан – доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, заслужений 
працівник освіти  
БАЛУХ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
 

Наша адреса: 
58012 м. Чернівці, 

вул. Коцюбинського 2, корпус 6 
Телефони: +380-372-58-48-26 

+380-372-52-11-96 
 

Не втрачайте свій шанс здобути 
якісну освіту та стати 

справжнім професіоналом у 
галузі культурології! 

 
 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
– ПРОФЕСІЯ НАДЗВИЧАЙНО 
ШИРОКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
ВМІНЬ І НАВИЧОК 

 
формує особистість із сучасним 

світобаченням 
 

розвиває аналітичне мислення, 
необхідне для успішної кар’єри 

молодого спеціаліста 
 

виховує високу культуру, формує 
широку ерудицію та розвинуту 
систему професійно-ціннісних 

орієнтацій з глибоким інтелектом 
 

Культурологи йдуть у ногу  
з часом 

Будь попереду! 



 
 
“Культурологія” – нова, перспективна 

спеціальність, яку 2011 року відкрито на 
філософсько-теологічному факультеті. Вона дає 
широку гуманітарну освіту, сучасні знання з 
галузей прикладних дисциплін, формує уміння і 
навички, які допоможуть майбутнім бакалаврам 
культури реалізувати себе в соціокультурній 
аналітиці, організації та реалізації проектів і 
програм з менеджменту соціокультурної сфери та 
шоу індустрії.  

Високий рівень освіти і вміння аналізувати 
отримані з культурологічної галузі знання 
створюють перспективи для наукової, ділової, 
державної та політичної кар’єри випускника. 

 
Підготовку фахівців-культурологів (бакалав-

рів культури) здійснюють висококваліфіковані 
викладачі (професори, доценти філософських, 
соціологічних, історичних наук). 

 
 

 

Студенти-культурологи вивчають такі курси: 
Вступ до спеціальності 
Культура Античності; 
Культура Європейського Середньовіччя 
Культура Відродження; 
Культура Нового часу; 
Історія культури України; 
Сучасна культура; 
Музеєзнавство; 
Музична культура; 
Теорія та історія образотворчого мистецтва і 
архітектури; 
Світове та вітчизняне кіномистецтво; 
Театрознавство; 
Фольклор і декоративне мистецтво України; 
Культурно-дозвіллєва діяльність та багато 
інших цікавих предметів. 

 

 
 

Студентська молодь своїми здобутками 
переконливо засвідчує, що на факультеті 
навчаються небайдужі, розумні і творчо 
обдаровані особистості. Студенти мають 
факультетський радіовузол, газету “Софія”, 
об’єднуються в різні гуртки і товариства:  
студентський клуб “Брейн-ринг”, філософський 
клуб «Коло», команда КВК. Гордістю факультету 
є вокальний ансамбль “Менестрель”, 
студентський вертеп, церковний хор, які постійно 
перемагають у пісенно-музичних конкурсах. 

СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИПУСКНИКІВ-КУЛЬТУРОЛОГІВ 

Бакалаври культури можуть працювати на 
посадах, які передбачають наявність вищої освіти: 
· робота на викладацьких і адміністративних 

посадах у середніх та вищих навчальних 
закладах для викладання культурологічних і 
суспільствознавчих дисциплін; 

· у закладах культури (театри, музеї, галереї, 
філармонії, бібліотеки, студії тощо) для 
проведення науково-дослідної, аналітичної, 
консультаційної та референтської роботи; 

· в органах державної влади для проведення 
менеджерської, організаційно-консультатив-
ної роботи з питань культури для організації 
культурно-освітньої та культурно-
дозвіллєвої роботи; 

· у суспільних і громадських організаціях, 
партіях, фондах для вивчення соціально-
культурних проблем, роботи в поліетнічних 
і поліконфесійних колективах; 

· в ЗМІ для кваліфікованого аналізу 
соціокультурних проектів; 

· робота з оцінки культурної спадщини у 
структурі державних силових відомств. 

 
Бакалаври культури мають широкі академічні 

права: продовжують навчання за програмою підготовки 
спеціаліст, магістр і отримують  кваліфікацію “спеціаліст, 
магістр з культурології, викладач культурологічних та 
суспільствознавчих дисциплін”. 

 

 


