“…Здорові, органічні парості можуть виростати тільки з виразного
національного грунту” (Іван Франко)

Львівський університет – перший в
Україні вищий навчальний заклад. У 1661 році польський король Ян ІІ Казимир надав
Львівській єзуїтській колегії “гідність академії й титул університету”.
Філософський факультет має давню
історію, яка розпочинається ще від моменту
заснування Львівського університету.
Кафедру теорії та історії культури
створено у 1991 році, а з 1994 року вона
ввійшла до складу філософського факультету.
З 2003 року кафедра теорії та історії
культури розпочала підготовку фахівців за
спеціальністю “Культурологія”.
На кафедрі працює 16 викладачів, з
яких 3 професори, доктори наук; 10 доцентів, кандидатів наук; 3 асистенти, кандидати наук.
Кафедра теорії та історії культури
співпрацює з низкою закордонних університетів:
* Варшавський університет,
* Вармінсько-Мазурський університет у
м. Ольштин,
* Вроцлавський університет,
* Гумбольдський університет,
* Єнський університет,
* Карловий університет (м. Прага),
* Ягеллонський університет (м.Краків).

Студенти-культурологи мають можливість брати участь у міжнародних програмах мобільності, зокрема: Erasmus
Mundus, Erasmus+, Fulbright, University
of Alberta (Canada) та ін.

Спеціальність “Культурологія”
є однією з найактуальніших
та найперспективніших!
Навчання на спеціальності “Культурологія”
відбувається за двома освітньокваліфікаційними рівнями:
бакалавр (4 роки),
магістр (1,5 року).
Кращі випускники можуть продовжити
навчання в аспірантурі.

“Ідеал культурної людини – це особа, яка за
будь-яких умов зберігає істинну людяність”
(Альберт Швайцер)

Студенти-культурологи отримають
ґрунтовні знання з таких дисциплін:

* Історія світової культури
* Історія української культури,
* Історія мистецтва,
* Етика, Ділова етика,
* Естетика,
* Масова культура,
* Релігієзнавство,
* Філософія релігії,
* Регіональна типологія культури,
* Філософія культури,
* Соціологія культури,
* Міфологія та ін.

У процесі навчання, окрім вивчення
культурологічних дисциплін, студенти мають змогу практично застосовувати здобуті
знання та втілювати свої творчі ідеї!

Студентам-культурологам
запропоновано такі види практик:
* основи туристично-краєзнавчої
діяльності;
* музейна практика;
* організаційно-адміністративна
робота у сфері культури;
* педагогічна практика.

“У своїй найглибшій сутності культура –
це не що інше, як творчий синтез”
(Вільгельм Віндельбанд)

Професія сучасного культуролога
гармонійно поєднує:
* ґрунтовні фахові знання,
* високий рівень іноземних мов,
* використання інформаційних технологій.
Студенти культурологічного відділення беруть участь у наукових конференціях, обласних та Всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах, на яких нерідко
отримують високі нагороди.

Студенти-культурологи у вільний від
навчання час мають можливості творчо
проявити себе у різних сферах: науковоосвітній, організаційній, мистецькій, спортивній та ін. Зокрема, для всебічної реалізації потреб студентів на базі кафедри, факультету та університету діють:
Лабораторія культурологічних студій,
яка є основою для культурологічних досліджень (медіатека, ворк-шопи, мистецькі проекти та ін.).
Студентський науковий культурологічний гурток “Гілея”: засідання, на яких студенти аналізують особливості сучасної соціокультурної ситуації в Україні та світі.
Студентський науковий часопис “Гілея”,
на сторінках якого студенти мають змогу
публікувати наукові статті та власні творчі
здобутки (есеїстка, поезія, філософські роздуми, художня проза тощо).
Дискусійний клуб та кінолекторій: творчі дискусії та перегляд культових фільмів, які
збагатили світовий кінематограф.
Спортивно-оздоровчий комплекс університету пропонує тренування з багатьох
популярних видів спорту: плавання, настільного тенісу, боротьби, фехтування, волейболу,
баскетболу, боксу, шейпінгу, аеробіки, бадмінтону та ін.
Творчі колективи університету: ансамбль
“Черемош”, капела бандуристок “Зоряниця”,
хорова капела “Прометей”, ансамбль сучасного
танцю “Fantasy” та ін.
Центр культури та дозвілля «Лис
Микита» дає змогу долучитися до культурномистецького життя університету.

Навички, які отримають студенти-культурологи під час навчання та які можуть бути
застосовані у різних кар’єрних сферах:
* критично-аналітичне мислення;
* креативно-творчий підхід до вирішення
завдань;
* професійна усна і письмова комунікація;
* ерудованість, вміння грамотно інтерпретувати інформацію;
* глибинне розуміння сучасних соціокультурних процесів та феноменів.

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет
імені Івана Франка

Випускники-культурологи зможуть працювати у таких галузях:
• викладання культурологічних дисциплін
у навчальних закладах;
• академічні наукові дослідження;
• міжнародна культурна співпраця;
• PR та маркетинг у сфері культури;
• музейна і туристична діяльність;
• охорона та збереження пам’яток культури;
• сучасні мас-медіа та прес-центри;
• консультаційна робота, кураторство
мистецьких проектів;
• адміністрування культури (робота в
культурних фондах, закладах управління
культурою тощо).
Ми ставимо високі вимоги як до себе,
так і до студентів!

Кафедра теорії та історії культури
філософського факультету
Artes, Scientia, Veritas – Мистецтво. Наука. Істина.

Запрошуємо на навчання у одному
з найстаріших східноєвропейських
університетів!
Спеціальність – «Культурологія»
м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 357,
тел.: (032) 239-42-10,
e-mail: kafedra_kultury@ukr.net
Веб-сайт кафедри: http://filos.lnu.edu.ua/department/teorijita-istoriji-kultury
Сторінка кафедри у Facebook:
https://www.facebook.com/groups /401664896696054/

