
КЛАСИЧНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 
 

 

 
Галузь знань 0201 Культура  

Напрям підготовки (спеціальність) 
Культурологія  

 

Ступені освіти: 
6.020101 БАКАЛАВР 

Кваліфікація: 
Бакалавр з культурології 
Термін навчання – 4 роки 

 
Форми навчання: денна 

 

Навчання здійснюється за рахунок 
коштів державного бюджету 

України і на контрактній основі 
 

 

 

ПІД ЧАС ВСТУПУ ВСТУПНИКИ НАДАЮТЬ 

СЕРТИФІКАТИ УЦОЯО З ТАКИХ ДИСЦИПЛІН: 

 українська мова та література (базовий рівень); 

 історія України; 

 іноземна мова. 
 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ: 

Денна форма                        10.07. – 01.08.2015 
      

Для тих, хто складає екзамени, співбесіду 

Денна форма                        10.07. – 24.07.2015 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВИ 

ПРО ВСТУП ДО МДУ: 

- документ державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 

якого здійснюється вступ, і додаток до нього*; 

- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня ЗНО, 

виданий у 2015 р.*; 

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

- копію військового квитка або посвідчення про 

приписку – для парубків; 

- 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
*Зазначені документи надаються за власним вибором – оригінал 
або його завірену копію. Усі копії документів засвідчуються за 
оригіналами приймальною комісією МДУ, або в установленому 
законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення 
оригіналів не приймаються. 

Наша адреса: 
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129а 
Контактні телефони: 

 деканат історичного  
факультету                                34-60-93 
 кафедра культурології 
та інформаційної діяльності    52-99-46 
 
Приймальна  комісія             53-22-73 

 м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб.112 
В МДУ діють підготовчі курси з 

предметів конкурсного циклу 
Тел.: 47-44-67 

 

Сайт МДУ: http://www.mdu.in.ua 
Сайт кафедри культурології 

та інформаційної діяльності: 
http://mdgu-kid.at.ua 

 

 

НАВЧАННЯ В МДУ ГАРАНТУЄ ПЕРСПЕКТИВНЕ МАЙБУТНЄ!      ВСТУПАЙТЕ ДО МДУ ! 
 

Підготовку спеціалістів з культурології здійснює кафедра культурології та 

інформаційної діяльності.  

Для забезпечення високого  професійного рівня фахівців-культурологів 

укладено угоди про співпрацю з Національною  академією керівних кадрів 

культури і мистецтв (м. Київ), Харківською державною  академією культури, 

Донецьким національним університетом, Нижньовартовським державним гумані-

тарним університетом, Рівненським державним гуманітарним університетом, 

Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля. 

 

Декан історичного факультету –  

доктор історичних наук, професор ЛИСАК ВІКТОРІЯ ФЕОФАНІВНА 

 

Завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності –  
кандидат мистецтвознавства, доцент БАТИЧКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 

Навчальний процес забезпечують: 9 докторів наук, професорів та 30 кандидатів 

наук, доцентів – провідних спеціалістів МДУ і вищих навчальних закладів Києва, 

Луганська, Донецька. 

 
 
 

 
 

Професійна підготовка студентів базується 
на вивченні навчальних курсів 
 
 про культуру: 

 Філософія культури; 
 Історія світової культури; 
 Історія української культури; 
 Культура і сучасність. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 про мистецтво: 
 Історія кіно; 
 Історія театру; 
 Історія музики; 
 Історія образотворчого мистецтва. 

 
 
 
 
 
 
Студенти вивчають дві іноземні мови, що 
дає можливість брати участь у міжнародних 
стажуваннях, отримувати диплом 
європейського зразка 

 

 

 

 про суспільство: 
 Організація культурно-масових заходів; 
 Музеєзнавство; 
 Туристична та екскурсійна діяльність; 
 Охорона пам’яток та культурної 

спадщини. 

 

 про комунікацію: 
 Інформатика і комп’ютерна техніка;  
 Інтернет-технології та веб-дизайн; 
 Соціальні комунікації; 
 Риторика і полеміка. 

Культурологія 

Організатор культурних 

проектів (фестивалів, 

виставок, конкурсів) 

Науковий 
співробітник 

музея 

Екскурсовод 

Експерт з  оцінки культурних 
цінностей та збереження 

культурної спадщини 

Викладач 
культурологічних 

дисциплін 

Організатор культурно-

масових заходів  

Консультант зі 

створення іміджу 

Сфера 

діяльності 

фахівця  

з культурології 

http://mdgu-kid.at.ua/

