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ЗАТВЕРДЖЕНО 

ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

«КУЛЬТУРОЛОГІЯ» ОС «МАГІСТР» 

 

Розділ 1. Історія зарубіжної культури 

 

Людина як продукт біологічної та культурної еволюції. Культура збирання 

і полювання. Специфіка архаїчного світогляду та світовідношення (міф, табу, 

ритуал). Неолітична революція та її значення для формування культури нового 

типу. Стародавні цивілізації, їх особливості та ареал розповсюдження. 

Культура Стародавнього Єгипту. Культура Месопотамії. 

Античність як тип культури. Культурно-історичні етапи розвитку 

Стародавньої Греції. Культурні досягнення Греції класичного періоду. Основні 

етапи культурної еволюції Стародавнього Риму. Історичні та культурні 

передумови виникнення християнства. 

Основні історичні етапи розвитку візантійської культури. Культура 

європейського середньовіччя, особливості її формування та досягнення. 

Історичні передумови становлення та досягнення культури Відродження. 

Соціально-економічні витоки і ідейний зміст Реформації. Культура доби 

Просвітництва. Особливості розвитку європейської культури XIX ст. 

Науково-технічна революція як передумова переходу до постіндустріального 

суспільства. Постмодернізм у філософії та мистецтві. 

 

Розділ 2. Історія української культури 

 

Ґенеза та особливості національної культури. Джерела та складники 

української культури. Доба первісної культури в українських землях. 

Характерні риси культури Київської Русі. 

Галицько-Волинське князівство як політичний і культурний 

правонаступник Києва (XII -XIV ст.). Особливості (характерні риси) 

Відродження в українських землях (XVI ст. - початок XVII ст.). 

Європейське бароко та формування українського (козацького) бароко як 

власне національного художнього стилю. Українська фольклорна культура. 

Епоха Просвітництва та науково-раціональна традиція Києво-Могилянської 

Академії. 

Специфіка розвитку та сутність українського романтизму (початок XIX 

ст.). Культура українських земель Австро-Угорщини (перша половина XIX ст. 



). Революційно-демократичне та націоналістичне спрямування в українській 

культурі кінця XIX ст. 

Розбудова інфраструктури культури, науки та освіти України у 20-х рр. XX 

ст. Феномен "українського авангарду" (20-40 рр. XX ст.) та його вплив на 

розвиток національної культури століття. "Розстріляне Відродження"30-40-х 

рр. Рух "шестидесятників" як культурно-національний опір молодої української 

інтелігенції. Характерні риси культури незалежної України (1991 -2016). 

Перспективи розвитку української культури в найближчі десятиліття. 

 

Розділ 3. Історія культурологічних вчень 

 

Специфіка культурології як теоретичної дисципліни. Культурологія та 

філософія культури. Культурологія, культурна антропологія, етнологія. 

Еволюціоністська культурологічна концепція. Психоаналітична 

культурологічна концепція. Функціоналістська концепція культури. Ціннісна 

культурологічна концепція. Семіотика як метод дослідження культури. 

Філософія культури І.Гердера. Еволюціоністське вчення Е.Тайлора. Концепція 

морфології світової історії та перспективи європейської культури 

О.Шпенглера. Вчення А.Тойнбі про динаміку розвитку локальних цивілізацій. 

Вчення Ю.Лотмана про семіосферу. Соціологія культури М. Вебера. Вчення 

М.Мід про антропологічні засади культурології. Ігрова концепція культури 

Й.Гейзінга. Вчення Ф.Броделя про історію матеріальної культури. Л.Вайт в 

обгрунтуванні культурології як науки. Р.Бенедикт про психологічні типи 

культур. 

 

Розділ 4. Теоретична культурологія 

 

Поняття культури. Фундаментальні характеристики та функції культури. 

Проблема генезису культури. Співвідношення понять «культура» та 

«цивілізація». Морфологія та типологія культури. 

Сутність і зміст понять «фольклор», «народна культура», «масова 

культура», «національна культура». Елітарна та масова культури. Глобалізація, 

модернізація, мультикультуралізм як шляхи розвитку сучасної культури. 

Сутність і зміст понять «культура», «контркультура», «субкультура». 

Міф як явище культури. Культурна типологія релігій. Культура 

особистості та структура індивідуальної культури. Художня культура як 

складова соціокультурного простору. Народне мистецтво та його значення для 

розвитку культури. Техніка як феномен культури. Наука як феномен культури. 

Моральнісна культура. 

Поняття культурної норми і культурної цінності. Роль символів у процесі 

становлення та розвитку культури. Культура як текст. Культура 

повсякденності. 

 



Розділ 5. Прикладна культурологія 

 

Специфіка та пізнавальні можливості прикладної культурології. 

Культурологія та соціологія культури. Сутність та специфіка соціокультурної 

діяльності. Поняття та сутність культурного інституту. Генезис та принципи 

організації культурних інститутів. Сучасні організаційно-правові форми 

культурних інститутів. 

Типи, функції та основні напрями діяльності сучасних музеїв. Генезис, 

становлення та тенденції розвитку бібліотеки як культурного інституту. 

Галерея як основне місце збору та гнучкого обігу творів актуального 

образотворчого мистецтва. Генезис, становлення та тенденції розвитку 

сучасних освітніх закладів. 

Поняття та сутність культурної політики. Цілі та принципи культурної 

політики України. Система механізмів менеджменту соціокультурної 

діяльності. Специфіка маркетингової діяльності у сфері культури. 

Доброчинність, меценатство, спонсорство, патронаж як недержавна підтримка 

соціально-культурної сфери. Культурні проекти як інноваційна творча 

діяльність у сфері культури. 

Інформаційні та медіа-технології і їх значення для розвитку культурної 

діяльності. Різновиди практик сучасного медіа-мистецтва та їхня 

характеристика. Корпоративна культура та корпоративна етика. 
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