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представника ринку працi на ocBiTНbo-HayкoBy програму

<<Втнологiя>> на здобуття ступеня доктор фiлософii спецiалiзацii

<<Етнологiя>> спецiальностi 032_<tсторiя та археологiя>> галузi знань

03 <Гуманiтарнi науки>), розробленоТ фахiвцями Iнституту
ч

мистецТвознавствао фольклористики та етнологii iM. М. Т. Рильського

НАН Украiни

OcBiTHbo_HayKoBa програма <<Етнологiя> розроблена фахiвцями-

етнологами вiддiлу кУкраiЪський етнологiчний центр) IМФЕ

iM. М.Т. Рильського НАН УкраТни вiдповiдае вимогам пiдготовки здобувачiв

ступеня доктор фiлософiТ. OcBiTHbo-HayKoBa програма вiдповiдас ПолОЖеННЮ

про органiзацiю освiтнього процесу, Положенню про асисТенТСьКУ

педагогiчну практику здобувачiв третього рiвня вищоТ освiти, ПоложеннЮ ПРО

пiдготовку здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii i доктора наУк,

Положенню про систему забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi

вищоТ освiти, якi базуються на основоположних документах, зокрема ЗакОНУ

Украiни про вищу ocBiTy i з урахуванням Статуту Iнституту

мистецтвознавства, фольклористики та етнологii iM. М. Т. РильськОгО НАН

УкраiЪи, а також iнших нормативно-правових aKTiB, що реryлюють наукоВо-

ocBiTHi та соцiально-трудовi вiдносини.

Пропонована до розгляду ocBiTHbo-HayкoBa програма мiстить усю

необхiдну iнформацiю, зокрема, надано повний перелiк загчuIьних та

професiйних компетентностей, якими повинен володiти здобувач при

завершеннi 4-рiчного строку навчання. У cTpyкTypi подано розгорнутi

програмнi результати, досягнення яких забезпечить наявнiсть У вiтчиЗнянiй

науковiй спiльнотi, викладацькiй когортi фахiвчiв-етнологiв, якi бУдУТЬ МаТи

багатограннi знання та вмiння у сферi гуманiтаристики.

Спiвробiтники Нацiонального заповiдника к,Щавнiй Галич) позитиВно

вiдзначають перелiк можливого у перспективi працевлаштування МоЛОДИХ



науковцiв пiсля здобуття ниN{и ступеня доктора фiлософiТ зi спецiагrьностi 032-

кIсторiя та археологiя>. Як зацiкавленi представники на ринку працi

поповненням трудових колективiв молодими фахiвцями сфери

ryманlтаристики, зокрема царини етнологiТ, зuвначаемо,ryманlтаристики, зокрема царини етнолог11, зuвначаемо, що не викJIикае

cyMHiBy необхiднiсть пiдготовки саме таких професiоналiв, якi здобуватимуть
а

своТ знання та вмiння у процесi реалiзацiТ презентованоi ocBiTHbo-HayKoBoi

програми. А саме зауважимо, що сьогоднi с великою необхiднiстю захищати

заг€Lпьнонацiональнi та культурнi iнтереси нашого народу: розробка наукових

концепцiй, дослiдження етнокультурного процесiв, фiксацiя етнiчних явищ,

обмiн досвiдом та викладання з метою суспiльного просвiтництва,

розроблення проектiв по вiдновленню та збереженню культурних пам'яток

Украiни, формування та обслуговування музейних колекцiй, популяризацiя

традицiЙних та сучасних особливостеЙ народноi культури украТнцiв - з такими

завданнями цiлком можуть впоратися випускники аспiрантури вишколених

науково-педагогiчними спiвробiтниками вiддiлу кУкраТнськиЙ етнологiчний

центр) Iнституту мистецтвознавства,

iM. М. Т. Рильського НАН УкраiЪи.

фольклористики та етнологii

Щiлком пiдтримуемо поставленi трудовим колективом Iнституту цiлi

щодо реалiзацii ocBiTHbo-HayKoBoT програми пiдготовки докторiв фiлософii зi

спецiальностi 032-<<Iсторiя та археологiя> спецiалiзацii <Етнологiя>>. Упевненi,

що за цiею програмою булуть пiдготовленi висококвалiфiкованi фахiвцi-

еТнологи, якi результативно працюватимуть у KyлbTypHo-ocBiTHix та науково-

дослiдних центрах Украiни.

Кандидат iсторичних наук

Завiдувач науково-освiтнього вiддiлу
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