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Відгук
на освітньо-наукову програму 

«Культурологія» 
за третім рівнем вищої освіти 

спеціальності -  034 «Культурологія», 
галузі знань 03 «Гуманітарні науки», кваліфікація: «Доктор філософії»

Дбаючи про піднесення фахового рівня своїх працівників, Івано- 
Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк налагодили тісну 
співпрацю з кафедрою музичної україністики та народно-інструментального 
мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», на якій діє ця програма. 
Засвідчуємо про те, що випускники цієї кафедри є кваліфікованими 
спеціалістами.

Ми підтверджуємо, що випускова кафедра зарекомендували себе як 
надійний партнер, здатний швидко реагувати на потреби забезпечення галузі 
висококваліфікованими випускниками.

Так, випускник цієї програми Роман Дзундза у співпраці з обласною 
філармонією виступив редактором «Словника музичних термінів / укладачі: 
Василь Тимків, Олена Подручна; Редактори: В. Карпенко, Р. Дзундза,
В. Таранюк, П. Дениско. К.: Видавець Карпенко В. М., 2017 р., 312 с., іл.», 
підготувавши до цієї книги статті про музичні інструменти, історію та теорію 
музики, нотну графіку та диригентські схеми. У 2018 році він здобув грант від 
Українського культурного фонду на запис першого в історії Івано-Франківська 
камерного CD-альбому «Ірина Ключковська. Фантазії» (в сумі 271466.00 грн.). 
Це перший успішно реалізований ґрантовий проект на базі Івано-Франківської 
обласної філармонії ім. Іри Маланюк. До диска увійшли камерно-вокальні 
твори А. Кос-Анатольського та О. Козаренка.
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У процесі співпраці були організовані зустрічі керівництва 
філармонії та випускової кафедри, після яких останньою враховувались 
всі зауваження та побажання щодо покращення професійного зростання 
випускників, котрі навчаються за освітньо-науковою програмою 
«Культурологія» за третім рівнем вищої освіти спеціальності -  034
«Культурологія», галузі знань 03 «Гуманітарні науки», кваліфікація: «Доктор 
філософії». Зокрема, було запропоновано доповнити перелік вибіркових 
навчальних дисциплін такими предметами, як «Музика в системі культури: 
світовий, національний та регіональний аспекти», «Українська хорова 
культура», «Менеджмент культури і мистецтва».
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