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Пояснювальна записка

Програма вступного випробування до аспірантури із спеціальнос-
ті 034 «Культурологія» розроблена в обсязі професійно-орієнтованих 
дисциплін програми підготовки магістра з даної спеціальності. Програ-
ма розрахована на осіб, які здобули вищу освіту за рівнем магістра або 
спеціаліста, і мають достатній рівень професійних компетентностей, для 
продукування нових ідей, оволодіння освітньо-науковою програмою під-
готовки здобувача ступеня доктора філософії. 

Вступники до аспірантури зі спеціальності «Культурологія» склада-
ють вступний іспит, що складається з таких дисциплін: «Історія світової 
культури», «Історія культури України», «Теорія культури». Іспит прово-
диться в усній формі за екзаменаційними білетами, кожний з яких скла-
дається з 3-х питань. 

Метою вступного іспиту є оцінювання рівня знань вступників, а 
саме: 
— оцінювання теоретико-методологічної підготовки вступника; 
— оцінювання вмінь вступника використовувати теоретичні знання для 

вирішення актуальних завдань у галузі культурології; 
— оцінювання вміння з’ясовувати взаємозв’язки між теорією і практи-

кою у професійній діяльності. 
Комплексний вступний іспит дозволяє виявити достатність підго-

товки до навчання в аспірантурі на здобуття академічної кваліфікації 
доктора філософії. 

Вступники мають продемонструвати здатність прогнозувати куль-
турну перспективу, навички застосування одержаних знань при вирішен-
ні професійних завдань, готовність працювати в умовах наукового плю-
ралізму, формувати культуру наукової дискусії, володіти педагогічною 
психологією та методикою. 

Програма вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 034 
«Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» / Харків.
держ.акад.культури; уклад. : В. М. Шейко та ін. — Харків : ХДАК, 
2018. — 43 с.
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Зміст

Розділ 1. Історія світової культури

Тема 1.1. Культура як предмет історичного дослідження
Проблеми культури в сучасному суспільстві. Науки, що вивчають 

культурне буття. Склад дисциплін культурологічного циклу. Історія 
культури як процес розвитку людства в просторі й у часі і як теоретич-
не конструювання реальності. Єдність історії і теорії культури в куль-
турологічному знанні. Предмет історії культури; місце історії культури 
в соціально-гуманітарному знанні. Історичні типи культури. Історична 
періодизація культури. Рівні й мета вивчення історії культури. Способи 
теоретичної концептуалізації історії та ідея культури. Зовнішні та вну-
трішні детермінанти історії культури. Синхронні та діахронні аспекти 
культурної динаміки. Сучасні методологічні проблеми дослідження іс-
торії культури. Історія культури як умова та засіб збереження самосвідо-
мості людини та суспільства.

Тема 1.2. Культура первісної доби
Первісність як точка відліку історії. Культурні парадигми первісності. 

Антропогенез, соціогенез, культурогенез: співвідношення процесів та їх 
історичні форми. Природні умови як чинник розвитку культури. Пробле-
ма виникнення початкових форм комунікації та мислення. Особливості 
людської свідомості. Феномен мови та його роль у формуванні основ сус-
пільного буття. Синкретизм як принцип первісної культури.

Формування початкових форм світоглядних настанов. Магічна сві-
домість. Тотемізм як спосіб світосприйняття. Анімізм у первісній прак-
тиці культуротоворчості. Міф і міфологія. Міф як спосіб мислення пер-
вісної людини та універсальна ментальна структура. Сутність ритуалу та 
його соціокультурне значення. Різновиди ритуальних практик, їх роль у 
забезпеченні первісних способів комунікації. «Неолітична революція», її 
виміри та наслідки. 

Культура як родова пам’ять. Формування культурних архетипів. Сут-
ність та форми традиції. Соціальні структури на початкових етапах істо-
рії. Етнокультурна диференціація людства у первісності. Перехід від при-
власнюючої до відтворюючої системи життєдіяльності як початок нової 
історії соціокультурного розвитку людства. 

Тема 1.3. Культура стародавнього сходу
Цивілізація — якісно новий етап історії культури. Становлення пер-

ших цивілізацій. Неолітична революція  —  передумова виникнення ци-

вілізації й культури нового типу. Соціокультурні варіанти генезису ран-
ньокласових суспільств. Просторово-часові межі стародавніх цивіліза-
цій. Хронологія й основні етапи розвитку культури давньосхідного типу. 
Загальне й особливе в образній концепції світу давньосхідних культур і 
місце в ній людини. Диференціація форм художньої діяльності.  Первісне 
оточення близькосхідних культур як чинник їх історії. Культурні контак-
ти Сходу й Заходу, їхній взаємовплив і взаємозбагачення. Перші спроби 
універсалізму; поняття «культурного всесвіту». 

Культура Месопотамії. Передня Азія як складова світової цивіліза-
ції. Етнічне розмаїття Дворіччя. Природні умови Месопотамії і особли-
вості культурного засвоєння регіону. Соціальні форми культури населен-
ня Дворіччя.

Шумери — фундатори основ цивілізації Месопотамії. Давньовавілон-
ський період історії і культури Месопотамії. Суспільствво та особистість 
у культурі шумерів. Ментальні настанови найдавнішого населення Дво-
річчя. Епос про Гільгамеша: уявлення про життя і смерть. Доля людини 
та космічна місія богів. 

Характерні риси шумеро-аккадської художньої традиції. Виникнен-
ня писемності (клинопису), її місце у організації суспільно-культурної 
свідомості населення Месопотамії. Освіта та школа у народів Дворіччя. 
Система знань та епістемологія найдавніших наук. Бібліотеки і архіви як 
складова культури Дворіччя. Особливості архітектурної традиції та об-
разотворчої практики народів Месопотамії. 

Ассирійське царство та його культурно-історична місія. Нововілон-
ське царство в історії культури Месопотамії. Вплив ассиро-вавілонської 
культури на культуру народів Передньої Азії та античного світу. Місце 
Месопотамії у історії світової культури. 

Культура Стародавнього Єгипту. Давньоєгипетська культура  —  кла-
сична модель канонічної культури. Особливості еколого-географічного 
положення регіону і його вплив на специфіку давньоєгипетської культу-
ри. Основні етапи формування єгипетської державності та її ментальні 
підвалини. Особливості міфології давніх єгиптян та архетипічні основи 
їх світогляду. Космогонія та космологія давніх єгиптян. Моделювання 
всесвіту у давньоєгипетських храмових комплексах. Ритуальна складова 
культури єгиптян. Давньоєгипетське письмо, його історичні різновиди, 
техніка та  естетика. Зв'язок піктографічної, ієрогліфічної писемності й 
образотворчого мистецтва. Магія знання та його соціокультурні виміри. 
Сутність художніх канонів давніх єгиптян та їх образно–змістова ево-
люція. Релігійно-ідеологічні новації Ехнатона та їх вплив на єгипетську 
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підвалини та історична обумовленість художньої традиції давнього Ки-
таю. Технічні досягнення Древнього Китаю: винахід пороху, паперу, дру-
кованого верстата тощо. Китай як «плавильний казан» культурних тра-
дицій народів Азії.

Культура Стародавнього Ірану. Етнокультурний родовід іранців та їх 
розповсюдження по території Ірану. Еламський період Древнього Ірану. 
Еламський пантеон. Виникнення зороастризму. Дуальність зороастрій-
ського світогляду. Уявлення про єдність думки, слова і справи. Ахеменід-
ська держава: світова перська імперія. Армія — втілення цивілізаційних 
здобутків персів. Війна  як культурний сюжет та культурно-політична 
технологія. Монументалізм мистецтва. Іран у парфянські часи. 

Тема 1.4. Культура доби Античності
Поняття «Античність». Хронологічні рамки і географічний простір, 

періодизація античної культури. 
Стародавня Греція. Природнокліматичні умови розвитку перших 

європейських цивілізацій. Грецький поліс як основа держави. Міфотвор-
чість, її місце у світогляді греків. Класичні форми античної міфології. Об-
раз світу греків. «Фюсіс» як ментальна категорія. Людина як досконалий 
витвір природи, «міра всіх речей». Самосвідомість і соціальні орієнтації 
гомерівської особистості. Проблема аполлонівського й дионісійського як 
проблема взаємин людини й богів. Раціоналізм і песимізм.

Культура доби архаїки. Велика колонізація, її культурно-історична 
роль. Феномен «грецького дива». Ідеал давньогрецького мистецтва і його 
ціль. Архітектура: ордерна система, простота і гармонія. Скульптура: 
культ тілесності. Література: епічна поезія, лірика. Виникнення театру та 
його суспільна роль.

Культура полісу доби розквіту. «Естесіс» та «логос» у свідомості дав-
ніх греків. Грецька «любов до мудрості»; народження античної філософії. 
Феномен античної науки. Афінська рабовласницька демократія: політич-
на та господарча культура. Поліс і полісна психологія. Рабство та свобода 
у системі цінностей греків. Індивід та суспільство в давній Греції. 

Антропоцентризм та особливості художньої свідомості. Тенденції ін-
телектуального розвитку давньої Греції. Культ слова в античному світі; 
мистецтво красномовства. Розвиток культури Греції в умовах кризи по-
лісу. Культура греків і культура варварів. Значення давньогрецької куль-
тури для світової цивілізації.

Сутність еллінізму. Концептуальні засади культурної практики Олек-
сандра Македонського. Культурно-політична та етногеографічна мозаїка 
еллінізму. Взаємовплив античної та близькосхідної традиції у елліністич-
ному культурному просторі. Раціональний та емоційний світ людини у 

культурну традицію. Розквіт храмового будівництва в добу Нового цар-
ства. Пізній Єгипет у коловороті міжкультурних взаємодій.

Культура Стародавньої Індії. Просторово-часові визначення дав-
ньоіндійської культури. Мохенджо-Даро та Хараппа: силует культури 
Давньої Індії. Індія у культурному діалозі з давніми народами Близького 
Сходу. Праобрази індійської культурної традиції.  

Арійське проникнення в Індію та «друге народження» індійської 
культури. Веди як втілення історії світогляду населення Давньої Індії. 
Міфологічні образи культурної свідомості давніх індійців. Брахманічна 
літературна традиція.  Ритуал у культурній практиці населення давньої 
Індії. Історичні та духовні виміри «Махабхарати» та «Рамаяни». Ведична 
концепція сутності існування. Космічна та соціальна ролі людини: мен-
тальні підвалини варнової моделі суспільства. 

Концептуальні засади буддизму — основа нової культурної системи. 
Культурно–історична місія Маурьїв: канонізація буддизму. Хінаяна та 
махаяна: історичні стратегії  буддизму.

Політико-культурна мозаїка давньої Індії ІІ ст. до н.е. — V ст. н.е. 
Каста як основа культурної системи. Генетичний зв'язок брахманізму й 
індуїзму. Індуїзм як етап культурної історії Індії Специфіка індійської ре-
лігійності. 

Принципи художньої творчості та ії втілення у образотворчій тради-
ції давніх індійців. Міфо-ритуальні витоки індійської драми та естетика 
театральних видовищ. Характерні риси індійської писемності та розви-
ток лінгвістики. Медицина:  синтез практичного та духовного досвіду  
індійців. Світоглядні основи індійської математики: усвідомлення плин-
ності світу, уявлення про порожнечу і математичний нуль. Міжнародні 
історико-культурні зв’язки Давньої Індії.

Культура Стародавнього Китаю. Цивілізація Шан–Інь — зародки 
культурної свідомості давнього Китаю. Міфопоетична картина світу в 
давньокитайській культурній традиції. Основні цикли й персонажі дав-
ньокитайських міфів.  Розвиток давньокитайської писемності і її зв'язок 
із сучасністю. Давньокитайська література і її традиції. Синкретична єд-
ність музики, танцю й поезії. Ідеологічна боротьба в Давньому Китаї й 
народження вчення Конфуція «про шляхетну людину». Даоський ідеал 
особистості та уявлення про  безсмертя. Конфуціанство і даосизм: скла-
дові китайської духовності. Культурна місія буддизму у Китаї.

Китайське відчуття природи культури. Уявлення давніх китайців про 
душу. Людина та суспільство в традиційних уявленнях давніх китайців. 
Китайські космологічні моделі та їх символічне втілення у культурній 
практиці. Космічна семантика будівництва та архітектури. Світоглядні 
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Тема 1.6. Культура Арабо–мусульманського світу
Особливості історичної долі арабо-мусульманської цивілізації. До-

ісламська культура. Міське населення і кочівники-бедуїни. Виникнення 
та еволюція ісламу. Іслам як регулятор інтегративних якостей арабської 
культури. Образ світу в ісламі. Проблема динаміки розвитку арабської 
культури. Міський характер арабської культури. Проблема етнічної різ-
номанітності Арабського халіфату. Головні центри арабо-мусульманської 
культури на Сході та Заході. Арабська мова — важливий фактор розвитку 
арабо-мусульманської культури. Араби та антична спадщина. Досягнен-
ня арабської науки. Система освіти в Арабському халіфаті. Міжнародні 
культурні контакти арабів.

Тема 1.7. Культура Середньовічної Західної Європи
Культура Європи на початку Середніх віків. Розселення варварів. 

Особливості культур кельтських і германських племен. «Картина світу» 
середньовічної людини: макрокосм і мікрокосм, уявлення про час і про-
стір, право і звичаї. Релігійність як домінанта духовного життя Середньо-
віччя. Християнство як універсальна релігійна система. Християнська 
церква та антична спадщина. Церква як інтегратор середньовічної куль-
тури Західної Європи.

Середньовічне місто як специфічне життєве середовище. Інтенсив-
ний розвиток міст і посилення їхньої ролі в культурному житті Європи. 
Перші університети — початок світської освіти. Схоластика і містика — 
два шляхи середньовічного пізнання світу. Роль видовищ у житті серед-
ньовічного суспільства; карнавал. Формування лицарської культури. Об-
раз ідеального лицаря. 

Світ речей середньовічної людини: проблеми творення та сприйнят-
тя. «Universitas» — генералізуюча категорія  середньовічної колектив-
ності. Корпоративність життя середньовічного суспільства та її вплив на 
характер культури. Єдність європейської художньої культури. Середньо-
вічний ідеал людської краси. Романський і готичний стилі в архітектурі. 

Типологія західноєвропейської середньовічної культури. 

Тема 1.8. Культура Західної Європи доби Відродження
Хронологічні та просторові виміри європейського Відродження. За-

гальноєвропейські соціально-економічні та культурні передумови розви-
тку культури Відродження. 

Особливості історичного розвитку Італії, причини виникнення куль-
тури раннього Відродження. Культурний потенціал доби. Гуманізм і іта-
лійська натурфілософія. Антропоцентричний світогляд. Тенденції до се-
куляризації науки. Синкретизм раціонального і містичного. Ренесансний 

художній культурі еллінізму. Досягнення та втрати елліністичної культу-
ри. Значення еллінізму в історії античної цивілізації.

Культура Стародавнього Риму. Витоки римської цивілізації. Етруски 
та їх культурна спадщина. Зв'язки древнього Рима з Древньою Грецією. 
Проблема «закритості» та «відкритості» римської культури. Специфіка 
римського античного полісу. Розквіт римської громадянської общини; 
ієрархія цінностей римського громадянина. Домінанти римської культу-
ри: держава і громадянин. «Свобода» у розумінні римського суспільства. 
Римська експансія та її вплив на базові цінності римського суспільства. 
Криза та падіння Республіки.

Епоха Августа: «Римський міф» в історії і поезії. Римська література 
та історіографія; розуміння часу і простору. Криза цілей. Розуміння жит-
тя як театру. Характерні ознаки культури доби Імперії. Простір римської 
культури: східні та західні провінції. Особливості релігійної політики.  
Формування нового світосприйняття на основі християнства. Орієнта-
лізація античної культури. Соціокультурна криза III ст.: елліністичний 
ренесанс. Ідеологія пізньої імперії.  Античність як ідеал та дійсність у 
культурі наступних сторіч.

Тема 1.5. Культура Візантії
Проблема розподілу Римської імперії. Характерні риси со-

ціокультурного буття східних регіонів Імперії напередодні відокремлен-
ня Візантії. Поліетнічність Візантії як важлива умова формування куль-
тури. Головні культурні центри Візантії. Зв’язок візантійської та римської 
культур. «Відкритість» візантійської культури; вплив на неї близькос-
хідних культур. Доля античної спадщини у духовній культурі Візантії у 
IV–VII ст. 

Церковні реформи перших Ісаврів. Формування цілісного 
середньовічно-християнського світосприйняття. Іконоборство та тради-
ції античної художньої культури. Візантія IV–ХI ст. як посередник між 
Сходом та Заходом. Роль слова в культурі Візантії. 

Самосвідомість візантійського суспільства доби Комнинів. Розквіт 
культури у XI–XII ст. Початок процесу децентралізації у культурі. Осо-
бливості розвитку гуманістичних ідей у Візантії. Ісихазм Григорія Пала-
ми. Традиціоналізм як характерна риса культури Візантії.

Міжнародні зв’язки Візантії; високий рівень дипломатичної культу-
ри. Вплив Візантії на культури Східної та Західної Європи. Спадщина 
візантійської культури.
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та антропологія Просвітництва. Вплив культури Франції на розвиток 
європейських культур.  Перегляд уявлень про цілісність людської осо-
бистості. Посилення інтенсивності міжнародних контактів. Розгортання 
дослідження стародавніх та позаєвропейських культур. Ідея прогресу ци-
вілізації та культури, розвиток історизму.

Промислова революція XVIII ст. Соціально-культурні наслідки про-
мислової революції у окремих країнах та у цілому для Європи. Зміни у 
структурі європейського населення. Культура великого європейського 
міста. Освітні та наукові стандарти другої половини XVIII ст. Політична 
культура європейського суспільства XVIII ст. 

Географічний простір європейської культури. Захоплення колоній та 
процес проникнення європейської культури до Азії, Африки, Америки. 
Місце католицької та протестантської церкви у ідеологічних  та культур-
них процесах XVIII ст. Доля фольклорної культури у XVIII ст. 

Тема 1.10. Культура Європи ХIХ ст.
Формування соціально-політичних, економічних, культурних основ 

європейського суспільства в XIX ст. Колоніальні захоплення європей-
ських держав у Нову добу і зміцнення ідеї європоцентризма. Велика 
французька революція і її роль у розвитку європейської ідеї в XIX ст.

Матеріальна культура наприкінці ХVIII — на початку ХIХ ст. Вплив 
промислової революції на Європу. Процес відчуження та спроби подо-
лання його наслідків. Формування західного індустріального суспіль-
ства. Культура середнього класу. Роль ідеології в конструюванні спіль-
ного простору Європи; консерватизм, лібералізм, радикалізм, соціалізм 
як стилі мислення і колективних поведінкових практик. Імперіалізм як 
загальноєвропейська ідея. Культурні наслідки кризи «старих режимів». 
Метрополії та колонії: проблема культурних стосунків.

Художня діяльність: проблеми свободи та професійності. Романтизм 
як цілісний світогляд та загальнокультурний рух. Зміна культурних па-
радигм: від романтизму до позитивізму. Культура індустріального сус-
пільства як результат нової науково-технічної революції. Позитивізм як 
нова версія європейського раціоналізму. Особливості позитивістської 
культурної свідомості, її відображення в природничонауковому і гумані-
тарному знанні, художній культурі. Феномен реалізму.

Успіхи природничих та технічних наук. Досягнення гуманітарних 
наук, головні напрямки розвитку. Роль літератури у суспільному житті. 
Елітарна та масова культура. Преса ХIХ ст. як культурний феномен. Імп-
ресіонізм як підсумок розвитку мистецтва Нової доби. Спадщина східних 
та традиційних культур: проблеми розуміння та використання. Феномен 
модернізму в культурі кінця ХІХ — початку ХХ ст. і співвідношення його 

образ світу. Твердження самоцінності світського життя. Формування ін-
телігенції як суспільно визнаної верстви. Аристократичні гуртки і гума-
ністичний індивідуалізм. Соціальний престиж гуманістичної освіченості. 
Художня культура Відродження. Місце мистецтва у культурі Ренесансу. 
Ренесансний митець: проблеми свободи творчості.  Античні традиції в 
художній культурі Відродження. Наукові досягнення епохи Ренесансу і 
сфери їхнього застосування. Єдність науковості та художності — харак-
терна риса ренесансної культури. 

Соціальна культура суспільства доби Відродження. Регулятори сус-
пільного буття: традиції та новації. Головні побутові типи. Макіавеллізм. 
Соціокультурний зміст Реформації у контексті становлення ліберальної 
цивілізації. Католицтво та протестантство у їх відношенні до культури 
Відродження. 

Національне та універсальне у ренесансній культурі. Феномен «Пів-
нічного Відродження». Особливості розвитку ренесансних явищ у Фран-
ції, Англії, Німеччині, Іспанії. Криза ідеалів Ренесансу. 

Тема 1.9. Культура Європи XVII–XVIII ст.
Проблема зміни культурних парадигм як історико-теоретична про-

блема. Людина — суб'єкт новоєвропейської культури як культури осо-
бистісно орієнтованої, інновативної. Новоєвропейський тип культурної 
трансляції і його культурно-історична динаміка від античності до Нового 
часу. Поняття Новий час і культура Нового часу.

Соціокультурна криза XVI–XVII ст. Конфесійні конфлікти ХVI ст., 
їх вплив на розвиток культури. Перші буржуазні революції у Німеччині, 
Нідерландах, Англії. ХVII ст. — перший історичний етап існування куль-
тури раннього капіталізму. Порушення відносної рівномірності у куль-
турному розвитку країн Заходу. Нові форми діяльності християнських 
церков у сфері культури. Поліцентрична картина світу, науково-технічна 
революція XVI–XVII ст. Нова наукова картина світу та місце в ній люди-
ни; нові світоглядні орієнтири. Вплив природничих наук на розвиток гу-
манітарних дисциплін; панівна роль раціоналізму. Створення нової кар-
тини світу. Духовні шукання і проблема влади. Секуляризація мистецтва. 
Інтерес до внутрішнього світу людини. Барокко як художня система. 
Ірраціоналізм і дисгармонічність світосприймання. Конфлікт духовного 
і тілесного. Класицизм як ідейно-художня система та стиль мистецтва. 
Переосмислення гуманістичних цінностей. 

XVIII ст. у історико-культурній панорамі Нового часу. Просвітни-
цтво: спільне та локальні варіанти розвитку. Ідеологія третього стану. 
Ідея природної рівності людей. Філософсько-світоглядні основи Про-
світництва, розвиток раціоналістичного світогляду. Соціальна філософія 
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зуальний переворот» у сучасній культурі. Особливості сучасного етапу 
науково-технічного прогресу. Вплив світової фінансово-економічної кри-
зи на поступ суспільства. Глобалізація, її прояви та проблеми. Новини як 
найзначущій медіатовар епохи глобалізації.
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з культурою Просвітництва і культурою Романтизму. Становлення євро-
пейських міждержавних політичних, соціально-економічних і культур-
них об'єднань і інститутів. 

Тема 1.11. Культура ХХ ст.
Кризові явища в культурі початку ХХ ст. і пошуки нових форм ду-

ховності. Розпад традиційних ідеалів і цінностей. Європоцентризм у по-
літиці, суспільній і інтелектуальній практиці новітнього часу. Західна 
цивілізація як ідея Європи в історії і світі. Демократія, парламентаризм, 
громадянське суспільство. Вплив світових воєн ХХ ст. на розвиток і 
трансформацію європейської ідеї. Розкол Європи: демократичні і тоталі-
тарні держави; німецьке питання в Європі. Політична культура ХХ сто-
ліття: тоталітаризм і демократія. Тоталітаризм як спосіб організації гро-
мадського життя: основні принципи, історичні форми. Політико-правова 
культура демократичного суспільства. 

Промисловий і технологічний прогрес — ключові поняття ХХ ст. До-
сягнення людства і криза культури. Наука і її роль у ХХ ст. Наукова ра-
ціональність як характерна ознака культури. Космізм. Ноосфера. Шляхи 
розвитку філософської думки ХХ ст. Основні течії, школи і напрямки мо-
дернізму. Ідеологія модернізму. 

Масова культура: основні риси і форми. Поняття «масове суспіль-
ство» і «масова культура». Функції масової культури. Науково-технічна 
соціокультурна модернізація. Перехід на інформаційні технології вироб-
ництва і регуляції соціальної практики. Плюралізація життєвих стилів. 
Децентралізація світоглядів. 

Постмодернізм — основний напрямок філософії, мистецтва, на-
уки другої половини ХХ ст. Концепція інтерпретативного розуму в по-
стмодернізмі. Основні риси і принципи постмодерністського мистецтва. 
Кіно — мистецтво знакове для ХХ ст. Основні етапи розвитку кінемато-
графа. Специфіка гуманізму ХХ ст. Принцип ненасильства. 

Інформаційні фактори сучасного культурного розвитку. Засоби масо-
вої інформації в сучасній культурі. Роль реклами в культурі. 

Культура і глобальні проблеми сучасності. Криза техногенної цивілі-
зації: сутність і прояви. Постіндустріальне суспільство: фактори розвитку 
і характерні риси. Деформування інфраструктури культури. Культурна 
експансія. Статусне споживання культури. Екологія культури. Деклара-
ція прав культури. Глобалізація міжнародних зв’язків; створення ООН, 
ЮНЕСКО та їх діяльність. 

Світова культура початку ХХІ ст.: проблема визначення. «Нульо-
ві» як соціокультурний феномен. Основні соціально-економічні та 
суспільно-політичні тенденції розвитку суспільства початку ХХІ ст. «Ві-
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Розділ 2. Історія культури України

Тема 2.1. Українська культура як соціально-історичне явище 
Українська культура і культура України — змістовний діапазон ет-

нічності. Українська культура як складова частина світової культури. 
Дискретність розвитку української культури. Проблема історичної періо-
дизації української культури. Етнічне та національне в українській куль-
турі. Культурно-історичні регіони України. Співвідношення загально-
людських та національних цінностей у національній культурі. Чинники 
формування національної культури: фактори географічного середовища 
і господарства, політична і правова культура, культура побуту, менталітет 
і характер народу і т. і. Взаємозв’язок культури та особистості. Держава і 
нація як ціннісні орієнтири культурного розвитку. Консервативні та де-
мократичні елементи національно-культурної ідеї. Феномен «межовості» 
української культури. Соціокультурні особливості східного та західного 
українського пограниччя. Меморіальний ландшафт українського культу-
ри: минуле та сучасне.

Формування вітчизняної культурологічної думки: П. Куліш, М. Кос-
томаров, І. Нечуй-Левицький, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушев-
ський, І. Огієнко, Д. Антонович, Д. Чижевський, І. Лисяк-Рудницький, 
О. Прицак та ін. Дослідження української культури у вітчизняному та 
зарубіжному українознавстві. Методологічні крайнощі в дослідженнях 
української культури. Новітні підходи до Ukrainian studies. 

Тема 2.2. Джерела формування української культури 
Первісні пам’ятки на території сучасної України. Палеоліт на території 

України. Мізинська культура. Особливості неолітичної революції в укра-
їнських землях. Трипільська культура: особливості та історичні паралелі. 
Кіммерійці та їх культура. Велика Скіфія як соціокультурний феномен. 
Сарматська доба в історії культури України. Культурна спадщина кочо-
виків в українській культурі. Грецькі колонії Північного Причорномор’я. 
Антична спадщина в українській культурі. Зарубинецька та черняхівська 
культури. Культурно-антропологічні та соціокультурні характеристики 
найдавнішого населення України. 

Основні теорії та етапи етногенезу слов’ян. Розселення слов’ян. По-
бут і звичаї давніх слов’ян. Віра як система вірувань. Художнє втілення 

106. Цивилизационная структура современного мира. В 3 томах. / Под ред. 
Ю.Н. Пахомова и Ю.В. Павленко. — М., 2006–2008.

107. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до 
начала Нового времени.  — М., 1996. — 372 с. 

108. Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и 
некоторых странах Азии до начала нового времени.  — М., 2000. — 538 с.

109. Шартье Р. Письменная культура и общество. — М. : Новое издательство, 
2006. — 272 с.

110. Шейко В.М., Богуцький Ю.П. Формування основ культурології в добу 
цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.). — 
К. : Генеза, 2005.  — 592 с.

111. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург: 
У-Фактория, 2005. — 608 с.

112. Шоню П. Цивилизация Просвещения. — Екатеринбург: У-Фактория; 
М. : ACT МОСКВА, 2008. — 688 с.

113. Шуази О. История архитектуры. В 2 т. / Пер. с фр. — М., 2003. — Т. 1: 
592 с.; Т.2: 708 с.

114. Экономическая история мира : в 6 т. — М.: КНОРУС, 2008-2015.
115. Элиаде М. История веры и религиозных идей: В 3 т.  — М., 2002.
116. Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и 

придворной аристократии / Пер. с нем. — М., 2002. — 368 с.

Довідкові видання
1. Енциклопедія історії України: у 10 т. — К.: Наукова думка, 2003-2013.
2. Культурология. ХХ век : Энциклопедия. Т. 1-2 / Гл.ред., сост: Ле-

вит С. Я. — М.: РОССПЭН, 2007. — 1392 с. 
3. Религиозные традиции мира. В 2 т.  — М.: КРОН-ПРЕСС, 1996.
4. Новая философская энциклопедия: В 4 т. — М.: Мысль, 2010.
5. Європейський словник філософій. У 2 т. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009.

Інформаційні ресурси
1. Найбільші бібліотеки світу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Найбільші_

бібліотеки_світу
2. Міністерство культури України:  http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/

uk/index
3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського:  http://www.

nbuv.gov.ua/
4. Центр документції ООН: http://www.un.org/russian/documen/centre/
5. Офіційний сайт ЮНЕСКО http://www.unesco.org
6. Сайт журнал «Нематериальное наследие. Вестник»: http://www.unesco.

org/culture/ich/index.php?lg=EN&pg=home
7. Портал ЮНВТО: http://www.unwto.org/
8. Портал Ради Європи: http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal  
9. Офіс Ради Європи в Україні: http://www.coe.kiev.ua/
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Взаємопроникнення язичництва і християнства в культурній практиці. 
Соціокультурний світ княжої Русі. Уявлення про владу та їх втілення в 
культурі. Правова культура суспільства.

Церква в офіційному житті Київської Русі. Храми і монастирі як осе-
редки розвитку освіти, науки, мистецтва. Брати Кирило і Мефодій у роз-
витку слов’янської писемності. Мовний вимір давньоруської культури. 
Література: перекладна та оригінальна. Давньоруська «книжність». Із-
борники, історичні хроніки, хронографи, літописи. 

Архітектурні образи Київської Русі. Храмова та фортифікаційна 
архітектура. Стилістичне розмаїття архітектури. Церква Богороди-
ці Десятинної. Собор Святої Софії у Києві, Успенський собор Києво-
Печерської лаври, Спасо-Преображенський собор, Борисо-Глібський со-
бор, П’ятницька церква у Чернігові.

Християнство та розвиток скульптури. Мова орнаментальних знаків. 
Саркофаг Ярослава Мудрого. Декоративно-прикладне мистецтво. Юве-
лірна справа. Образотворче мистецтво. Монументальний живопис: фрес-
ки, мозаїки. Іконопис. Печерський монастир у формуванні національної 
художньої школи.

Народна, світська та церковна музика. Сміхова культура: скоморохи, 
народні гульбища та їх антицерковний характер. Регіоналізація як тен-
денція культурного розвитку за часів феодальної роздробленості. 

Тема 2.5. Культурні процеси в ХIV — першій половині XVI ст. 
Тенденції етнокультурних змін у Північно-Східній та Південно-

Західній Русі. Формування української народності та етапи становлення 
української культури. Піднесення нових культурних центрів. Культура 
Галицько-Волинської Русі. Новий переділ «галицької спадщини» (1340 — 
1380-ті рр.). Русь між Польським королівством та Великим князівством 
Литовським. Зміни в етнічному складі галицьких земель у ХV ст. Конфе-
сійна й етнічна строкатість міст. Конкуренція православних та католиків. 
Руська шляхта на культурному та цивілізаційному роздоріжжі. Культур-
на інтеграція українців у польську культурну систему: неолатинська по-
езія. С.Оріховський-Роксолан. 

Степ в історії та культурі України. Кримське ханство як культурне 
середовище. Колонізація степу та українсько-татарські стосунки. Коза-
цтво як суспільна верства та культурний образ. Запорізька Січ: історія і 
міфологія. Д.Вишневецький як культурний герой.

Поширення Магдебурзького права. Інтерпретація ренесансного гу-
манізму в українській культурі.

Освіта і наука. Церковна освіта. Українці в західноєвропейських уні-
верситетах: Юрій Котермак (Дрогобич), Павло Русин із Кросна, Іван 

світоглядно-міфологічних змістів: образотворчі, декоративні, ритуальні 
компоненти культури давніх слов’ян. Зміст і суть міфології язичництва: 
символіка рослинного та тваринного світу, надприродні сили в україн-
ській демонології, політеїстичні вірування. Язичницький пантеон: дже-
рела, ґенеза, культурні паралелі. Індо-іранські, балтські, кельтські, угро-
фінські, германські, тюркські культурні впливи та паралелі. Слов’янська 
доба в давній і середньовічній історії Європи

Тема 2.3. Традиційність в українській культурі 
Традиція як спосіб життя. Характерні риси традиційної народної 

культури. Символічні елементи: художньо-предметні (зображення, зна-
ки, одяг) та словесні. Міфологічна складова традиційної свідомості. Ри-
туал у системі традиційного життєзабезпечення. Звичай як механізм ре-
гуляції людської поведінки. Свято як форма традиційної культури. Сут-
нісні характеристики фольклору. Українська національна символіка як 
відображення «культурного коду» нації. Цілісний характер традиційної 
свідомості та культури. Сталість традиційного способу буття. Динаміка 
традиційної етнічної української культури та проблеми її сучасного по-
бутування. Територіально-культурна своєрідність регіонів України і регі-
ональні аспекти культурного розвитку

Річний цикл та життєве коло. Річний цикл — людське життя та їх ма-
гічне ототожнення в архаїчній свідомості. Народні знання про календар-
ну структуру. Відображення у народному календарі світогляду, характеру, 
моралі, духовних і матеріальних цінностей нації.

Початок року — символ творення світу і людини. Весна: весняне сон-
цестояння; веснянки: уславлення вегетативних сил природи; землероб-
ські культи. Літо: повна перемога солярних сил над хтонічними. Осінь: 
обжинки; трагічне в’янення і вмирання природи. Зима: молодіжні вечор-
ниці; сімейний характер свят. 

Людський вимір традиційної культури: уявлення про життя та 
смерть. Родинно-побутові стосунки в українській культурі: родильна об-
рядовість, весільна обрядовість, поховальна обрядовість.

Тема 2.4. Культура доби київської русі 
Історія заселення Подніпров’я. Легендарні та історичні свідоцтва 

про заснування Києва. Версії походження та зміст поняття «Русь». Вза-
ємодія та культурні взаємовпливи слов’ян та вікінгів. Візантія та її вплив 
на культуру народів Північного Причорномор’я. Соціально-політичні та 
культурні передумови запровадження християнства в Київській Русі. Ле-
генди і факти про Володимирове хрещення. Особливості християнсько-
го світогляду. Християнізація як культурний процес та його наслідки. 
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формування української етнічної свідомості. Запорізькі козаки у сприй-
нятті сучасників. Козацька релігійна війна та її наслідки для становлення 
ідентичності українців. 

Усна народна творчість: думи, історичні пісні, релігійна поезія. 
Шкільний театр. Виникнення вертепу. Ярмаркові театри.

Тема 2.7. Українська культура часів Козацько-гетьманської держави 
(др. пол. XVII–XVIIІ ст.) 

Характерні риси «Віку Розуму» у Європі. Абсолютизм та Просвіт-
ництво. Реформи Петра 1 та народження Російської імперії. Політичний 
поділ України та його наслідки для становлення української культури. 
Образи України в творах Г. Грабянки, П. Орлика, С. Величка. Гетьманат: 
характерні риси культурного життя. Козацька старшина, козаки та селя-
ни: господарський та культурний побут. Становище жінки в суспільстві. 
Село та місто в українській культурній системі. 

Слобідська Україна — нова культурна реальність. Колонізація Півдня 
України та культурно-історична доля Запорізької Січі. Історичні образи 
Б. Хмельницького І. Виговського Ю. Немирича, І. Брюховецького. І. Ма-
зепа — в історичному, ідеологічному та легендарному вимірах. 

Українське бароко — системотворчий чинник української культури 
ХVII–ХVIII ст. Бароко як тип культури, його своєрідність в умовах куль-
турного життя України. 

Просвітницька діяльність науково-освітніх центрів у Наддніпрян-
ській Україні. Єзуїтські, уніатські, протестантські освітні заклади. Брат-
ські, дяківські школи, народні училища, колегії. Відкриття Львівського 
університету. Києво-Могилянська академія: система та зміст навчання, 
повсякденне життя професорів та студентів. Г. Сковорода, Л. Баранович, 
І. Галятовський. Поширення друкарства. 

Літературні течії та жанрові форми: полемічне письменство, оратор-
ська та повістева проза, драма, поезія. 

Архітектурні пам’ятки доби бароко: Покровський собор у Харкові; 
Спасо-Преображенський в Ізюмі; Троїцький у Чернігові, Воскресенський 
у Сумах, Успенська церква та Собор Св. Юра у Львові, Преображенський 
собор Мгарського монастиря. Світські архітектурні пам’ятки.

Бароко у живописі. Розвиток світських жанрів: портретного, баталь-
ного, пейзажного. Малярські школи. Мистецькі осередки в Україні. Гра-
вюра. Творчість І. Кондзелевича, І. Рутковича. Народна картина «Козак 
Мамай».

Український епос. Кобзарство.
Театральна культура: інтермедії, занепад шкільного і започаткування 

професійного театру.

Тинкевич, Бенедикт Сервінус. Початки східнослов’янського кирилично-
го книгодрукування: Швайпольд Фіоль.

Церковно-літературна діяльність: Ораторські твори Кирила Туров-
ського; Кипріан і Григорій Цамблаки; «Києво-Печерський патерик»; 
«Четьї-мінеї».

Світська література у відтворенні реальної дійсності: збірник «Ізма-
рагд», повісті «Про трьох королів-волхвів», «Про Таудала-лицаря», світ-
ські повісті «Олександрія», «Троянська історія», «Сказаніє про індійське 
царство».

Архітектура і живопис. Оборонне будівництво: замки і фортеці. Нові 
тенденції культової архітектури. Ренесансна архітектурна еклектика 
Львова. Магнатські резиденції, шляхетські помістя, монастирі як куль-
турні осередки. Образотворче мистецтво: ренесансні та народні впливи.

Театральна і музична культура: народні видовищні форми, скоморо-
шество; інструментальна музика.

Тема 2.6. Суспільно-культурний рух в Україні 
у др. пол. ХVІ — першій пол. XVII ст. 

Занепад православної церкви та, пов’язаних з нею, форм культури й 
освіти. Люблінська унія (1569 р.) та її наслідки для розвитку української 
культури. Берестейська унія (1596 р.) та її суспільно-культурні наслідки. 

Стан освіти і науки. Князі Острозькі та їх культурницька діяльність. 
Острозька слов’яно-греко-латинська школа — перший православний на-
вчальний заклад вищого рівня. Братський рух та його роль у розвитку 
української культури. Братські школи. П.Могила та його внесок в укра-
їнську культуру. Києво-Печерська Лавра як просвітницький центр. Ство-
рення Києво-Могилянського колегіуму. 

Розвиток друкарства в Україні. Іван Федоров, Петро Мстиславець. 
Книжкова графіка. 

Полемічна література: генезис, виникнення, ідейне спрямування. 
І. Вишенський, його суспільно-культурні погляди та літературна діяль-
ність. Г. Смотрицький, С. Зизаній, Х. Філалет, М. Смотрицький, І. Бо-
рецький, З. Копистенський.

Містобудування й архітектура. Ренесансні риси в архітектурі та обра-
зотворчому мистецтві. Стильові зміни та канони іконопису. Становлення 
світського живопису, портрет. Формування українського бароко. Гума-
ністичні критерії у розумінні прекрасного. 

Запорізьке козацтво: етнічний склад, побут, звичаї. Запорізька Січ 
як культурно-історичний феномен. Козацька віра та світогляд. Козацька 
демократія. Військове мистецтво запорозького козацтва. Д.Дорошенко. 
Історична міфологія українського козацтва. Вплив козацької культури на 
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Літературний образ українця та його реальний стиль життя. 
Суспільно-політичні умови розвитку культури у 2-й пол. ХIХ ст. 

Основні тенденції розвитку культури в Східній Європі. Технологічна 
революція та виникнення масової культури. Позитивізм та матеріалізм. 
Реалізм, модернізм. Соціалізм та марксизм. Реформи Олександра ІІ в Ро-
сії: соціальне та національне питання. Нація як державний та інтелекту-
альний проект. Українські освітні, наукові та просвітницькі установи в 
східних та західних землях. Наука в культурній системі України.

Товариство ім. Т. Шевченка, його наукова і просвітницька діяльність. 
Розвиток українознавства, природничих наук, становлення української 
наукової термінології. Роль М. Драгоманова, М. Грушевського, І. Франка, 
Л. Українки, В. Винниченка у національно-культурному розвитку.

Репресивні заходи царського уряду проти української мови: Валуєв-
ський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р., закон 1881 р. та ін.

Розвиток освіти. Недільні школи. Видавнича діяльність. Тематичне та 
жанрове розмаїття української літератури. М. Вовчок, А. Свидницький, 
Ю. Федькович, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Б. Грінченко, М. Коцю-
бинський, О. Кобилянська. «Молода муза» та «Українська хата».

Піднесення української театральної культури. Професійний театр в 
Україні: трупа О. Бачинського. Корифеї українського театру — М. Кро-
пивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський, 
М. Заньковецька. 

Музична культура. С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко — основопо-
ложники української класичної музики. 

Образотворче мистецтво. С. Васильківський, І. Труш, Т. Копистен-
ський. Київська школа живопису М. Мурашка. Художня освіта. Урбані-
зація на території України. Український архітектурний модерн. Побут та 
дозвілля міського населення. 

Тема 2.9. Українська культура ХХ ст. 
Українська культура початку ХХ ст. Технологічна революція ХХ ст. та 

її вплив на форми виробничої і творчої діяльності. Ідеологія українства, 
теза про геополітичну зумовленість своєрідності української культури. 
Основні стилі й напрямки літератури та мистецтва в Україні на початку 
ХХ століття: народницький реалізм, неоромантизм, символізм, імпресіо-
нізм, кубізм, український модерн.

Революційні події 1905-1907, 1917 років та їх вплив на розвиток куль-
тури.

Перша світова війна як межа у світовій історії та культурна тема. «Об-
рази війни» в художніх та публіцистичних формах часів першої світової 
війни. Війна в пропагандистському та повсякденному вимірі. Українська 

Українці на службі Російської імперії. Ф. Прокопович, С. Яворський, 
К. Розумовський. Українська мистецька імміграція до Росії. Занепад тра-
диційних форм української культури.

Тема 2.8. ХIХ століття — доба національно-культурного відродження 
Промисловий та політичний перевороти в Європі. Імперії та нації. 

Ліберальний націоналізм та національно-культурні рухи народів Євро-
пи. Імперські освітні та культурні проекти Австрійської та Російської 
імперій та їх значення для української культури. Поняття національно-
культурного відродження. Класицизм та романтизм. Українське 
національно-культурне відродження: його періодизація та особливості. 
Формування української інтелігенції. Роль фольклору у формуванні на-
ціональної самосвідомості. Збирання і видання українського фолькло-
ру: М. Цертелєв, Я. Маркович, М. Максимович, П. Лукашевич, І. Срез-
невський, І. Вагилевич. Збирання та публікація історичної спадщини: 
Д. Бантиш-Каменський, О. Мартос, А. Скальковський, О. Бодянський. 
Українська історіографія: формування основних концептів. «Історія Ру-
сів» — «вічна книга української незалежності». Україна в образах роман-
тичної культури Європи та Росії. М.Гоголь. 

Історичні, соціальні та культурні передумови відродження у Сло-
бідській Україні. Харківський університет як осередок культурно-
просвітницьких рухів: освітянська, літературна, театральна, бібліотечна, 
видавнича справа. Харківські романтики. Дворянські, маєткові осередки 
та їх роль у збереженні культурної спадщини. 

Розгортання процесу відродження у Східній Галичині. «Руська трій-
ця»: М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич. Альманах «Русалка 
Дністрова». Українсько-польський культурний діалог в Австрійській ім-
перії. «Весна народів» та просвітницький рух в українських провінціях. 
Культурна місія Головної Руської Ради. 

Вивчення та розвиток української літературної мови. Феномен 
І. Котляревського в українській культурі. Граматика О. Павловського. 
Лексикографії П. Білецького-Носенка, М. Маркевича, П. Куліша. Ста-
новлення нової української літератури: Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-
Артемовський, Є. Гребінка. Українська журналістика — важливий чинник 
національно-культурного відродження. Полеміка щодо української мови 
в російському суспільстві.

Кирило-Мефодіївське товариство, його роль у формуванні україн-
ської культурологічної думки та розвитку національної культури. М. Кос-
томаров. Т. Шевченко: особистість та грані творчості. Національно-
культурний міф про Т. Шевченка та його місце в історії української куль-
тури. 
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Возз’єднання українських земель у складі радянської держави та його 
суперечливі наслідки для розвитку культури кінця 30-х — поч. 40- рр.

Культура України 40-х — середини 50-х рр. ХХ ст. Культурна мобіліза-
ція у передвоєнні часи та часи Другої світової війни. Національні питан-
ня в офіційні ідеології та пропаганді. Образ ворога в мистецтві. Бороть-
ба з фашизмом та її відображення в українській культурі воєнних і по-
воєнних часів. Знищення фашистами історичних і культурних пам’яток. 
Збереження та евакуація культурних цінностей. Українська культура в 
евакуації: заклади освіти, театри, кінематограф, радіо і преса. Фронтові 
театральні й концертні бригади, агітаційне мистецтво. 

Українська культура повоєнних часів: відбудова зруйнованого. Нова 
хвиля боротьби проти «буржуазного націоналізму». Прояви ксенофобії в 
офіційній та побутовій культурі. Курс на «злиття націй».

Культура України у другій половині ХХ ст. Соціалістичний реалізм 
в українській художній культурі. Радянський мистецький монумента-
лізм. «Відлига» в українській культурі кінця 50-х — 60-х — років. ХХ з’їзд 
КПРС та його вплив на культурний розвиток. Реабілітація значної части-
ни репресованих діячів української культури. «Шістдесятники» — нова 
генерація української творчої інтелігенції. Розвиток українознавства. 
Відновлення національного кінематографу: «поетичне кіно». Музика. 
Театр. Живопис. Суперечливий характер культурного розвитку під час 
«відлиги». Дисидентський рух та репресії проти нього. І. Дзюба «Інтер-
націоналізм чи русифікація?».

Суспільно-культурна ситуація в Україні у 70-х — 80-х роках. Реванш 
адміністративно-командної системи і його наслідки для української куль-
тури. Українці в офіційній радянській культурі. «Радянський народ — 
нова історична спільнота». Монополізація умов художньо-творчої ді-
яльності. Руйнівне вторгнення в процеси творчості. Занепад традиційної 
культури. Боротьба з національно орієнтованим кінематографом, криза 
україномовного театру, негативні тенденції в музичному житті республі-
ки. Згортання наукових досліджень у галузі українознавства. Відрив ін-
телігенції від національно-культурних потреб. Занепад української мови. 
Загальна соціально-економічна, політична і духовна криза країни і нації. 
Чорнобильська трагедія як символ духовної катастрофи.

Повсякденна культура часів «розвиненого соціалізму». Впливи захід-
ної контркультури на українську молодь. Рок та поп-культура в Україні. 
«Радянська людина» — світогляд, система цінностей, побут.

Тема 2.10. Українська культура Доби Незалежності 
Етапи соціокультурних трансформацій української культури періоду 

незалежності. «Українознавчий бум» 1990–2000-х рр. Помаранчева ре-

національно-демократична революція (1917–1920 рр.). Культура у по-
літиці більшовицьких, білогвардійського та польського режимів у 1917-
1920 рр. Громадянська війна як контекст культурних реалій. Особливості 
культурних процесів за часів Української Центральної Ради та Директо-
рії УНР. Утворення Української Академії наук. Нова українська школа. 

Радянська держава і культура. Комунізм та націоналізм. Ідеологіза-
ція культурної сфери та її наслідки. Розвиток пролеткультівських угру-
пувань. Агітаційне мистецтво періоду громадянської війни. 

Українська культура періоду «українізації» (20-і роки ХХ ст.). «Укра-
їнізація» як державна політика та соціокультурний процес. Поширення 
мережі національних шкіл та просвітницьких закладів, розгортання укра-
їнського книгодрукування та преси. Ліквідація неписьменності, заходи 
щодо розвитку української мови та мов національних меншостей в Украї-
ні. Розвиток природничих та гуманітарних наук. Емансипація жінок. Нові 
етикетні норми у громадянському спілкуванні. Сексуальна революція та 
нові погляди на сімейне життя. «Новий побут». Головні тенденції худож-
нього розвитку. Напрями в українському мистецтві 20-х рр. Неокласики. 
Український футуризм. Розквіт художньо-творчих угрупувань та їх роль 
у культурному процесі. «Гарт», «Плуг», «ВАПЛІТЕ». Літературна диску-
сія 1925-1928 рр. Драматургія та новаторство у театрі «Березіль». Лесь 
Курбас. Український кінематограф. О.Довженко. Конструктивізм в архі-
тектурі. Образотворче мистецтво: О. Архипенко, школа «бойчукістів».

Головні постаті українського культурного руху 20-х років: М. Хви-
льовий, М. Зеров, М. Куліш, Г. Косинка, О. Вишня, В. Сосюра та ін. 

Українська культура 30-х років ХХ ст. Тоталітарна держава та культу-
ра. Адміністративне згортання процесу «українізації» на початку 30-х ро-
ків, компанія проти «націонал-ухильництва». Фізичне винищення пред-
ставників української інтелігенції. «Розстріляне відродження». Заборона 
та переслідування УАПЦ. Загибель пам’яток історії і культури в Україні. 
Концепція «пролетарської за змістом, національної за формою» соціаліс-
тичної культури, її вплив на державну політику в галузі культури. Утвер-
дження концепції соціалістичного реалізму. Сталінський «класицизм» 
у мистецтві. Масова культура доби сталінізму. Образи «чоловічого» та 
«жіночого» в українській радянській культурі. Пропаганда нового стилю 
життя у кіномистецтві, театральному мистецтві та літературі. Масова сві-
домість українського населення часів «Великого перелому». 

Культура Західної України. Літературно-мистецьке життя Львова. 
Наука та освіта в Галичині. Діяльність товариства «Рідна школа». Народні 
школи, приватні середні школи, учительські семінарії. Греко-католицька 
Богословська Академія у Львові. Діяльність митрополита А. Шептицько-
го на ниві культури. Художньо-творче життя Галичини.
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1992.
2. Баканурский А. Г. Украинский фольклорный театр: от истоков до на-
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3. Барабаш Ю. “Знаю человека..”: Григорий Сковорода. — М., 1989.
4. Безклубенко С. Д. Українська культура: погляд крізь віки: Історико-

теоретичні нариси. — Ужгород, 2006.

волюція як спроба подолання постколоніального статусу України. Рево-
люція Гідності та радикальний європейський розворот країни. Традиція, 
модерн та постмодерн у культурі України початку ХХІ ст. 

Формування законодавчої бази розвитку культури. Політична куль-
тура та культурна політика. Зміст та засоби реалізації державної культур-
ної політики. 

Проблема цілісності культурного простору України. Етнічна палі-
тра сучасного українського суспільства. Українська культура та культура 
національних меншин України. Гендерні аспекти сучасної культури 
України.

Ідеологічні зміни та пострадянська ментальність української люди-
ни. Трансформація культурних потреб та пріоритетів населення в 1990–
2010-х рр. Зміни культурної ідентифікації громадян незалежної України.

Мова як чинник культурної консолідації нації. Проблема статусу та 
престижності української мови. Релігійний ренесанс. Релігійні традиції 
та культурна практика церков.

Особливості медійного простору незалежної України. Кіно, телеба-
чення, радіо, Інтернет, книгодрукарство як засоби національно-культурної 
самоідентифікації.

Культура в умовах ринкових відносин та економічної кризи. Тенден-
ції у розвитку культурних індустрій. Нові організаційні форми діяльності 
діячів мистецтва і літератури. 

Історична та культурна спадщина та її актуалізація у культурній 
практиці. Реабілітація та повернення в культурний обіг заборонених тво-
рів. Стан і проблеми народного мистецтва та його роль у відновленні рис 
етнічного архетипу. Українська популярна та масова культури. Офіційна 
українська культура та альтернативні субкультури. Фестивальний рух. 
Галерейна художня практика.

Криза освіти та пошуки нових форм змісту та організації навчання. 
Стан гуманітарних досліджень та формування культурології. Культура як 
складова формування громадянського суспільства. Активізація співучас-
ті України у міжнародному культурному житті. 
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новського. Соціально-антропологічні дослідження А. Редкліф-Брауна. 
Структурний функціоналізм: дослідження Т. Парсонса. Проблематика 
енкультурації у працях М. Мід. Герменевтична або інтерпретативна ан-
тропологія: теоретико-методологічні засади, історія формування, основні 
представники. 

Методи системно-семіотичного аналізу в гуманітарних дисциплінах. 
Етнологічний структуралізм К. Леві-Строса. Семіологічний аналіз куль-
тури М. Фуко. Принцип співвідношення «слів» і «речей». Вчення про 
епістеми. Протиставлення «археології знання» та історичного знання ку-
мулятивістського типу. 

Класичний психоаналіз: теоретичні принципи і настанови. Психоа-
наліз З. Фрейда: основні етапи становлення, провідні варіанти та катего-
рії. «Воно», «Я» і «Над-Я» як головні інстанції, структурні рівні людської 
психіки. Культурний процес як складник біологічної еволюції. Феномен 
сублімації потягів як визначальна риса культури. Релігія як загальнолюд-
ський невроз нав’язливості. Вчення про «Едипів комплекс» і фрейдист-
ська філософія історії. Психоаналіз і художня творчість.

Посткласичний психоаналіз: теоретико-методологічні засади, історія 
формування, основні представники. «Аналітична» або глибинна психо-
логія К.-Г. Юнга. Теорія «архетипів». «Персональне» та «колективне» 
безсвідоме. «Гуманістичний» психоаналіз Е. Фромма. Схід і Захід у пси-
хоаналітичній концепції Е. Фромма. 

Екзистенціальні концепції культури. Філософія культури М. Хай-
деггера. Концепція «осьового часу» К. Ясперса. Аксіологічні концепції 
культури. 

Символічний і семіотичний підхід до культури (Г. Ріккерт, В. Він-
дельбанд). Типологія й ієрархія знакових систем культури. Методологія 
дослідження «наук про дух». Теорія «символічних форм» Е. Кассірера: 
мова та міф як висхідні символічні форми. Мова як знакова система. Се-
міотичні моделі культури: Р. Якобсон, Ю. Лотман. У. Еко. Проблематика 
культурної інтерпретації у працях К. Гірца.

Ігрова концепція культури Й. Хейзінга. Постмодерністські концепції 
культури. Концепція «симулякрів» Ж. Бодрійара. Культурологічні пара-
докси в творчості С. Жижека. 

Основні функції культури. Поняття культурної ідентичності. Меха-
нізми самоідентифікації в культурі. 

13. Енциклопедія Українознавства // Книгарня «Горизонт» [Електронний 
ресурс]. — режим доступу: http://horyzont.narod.ru/slownyk_4.htm. 

14. Encyclopedia of Ukraine / Canadian Institute of Ukrainian Studies.[Елек-
тронний ресурс]. — режим доступу: http://www.encyclopediaofukraine.
com/

15. Сайт Рукотвори: народне мистецтво online — режим доступу: http://
rukotvory.com.ua/

16. Сайт «Infolibrary» надає вільний повнотекстовий он-лайновий доступ 
до навчальних посібників з культурології, української та зарубіжної 
культури — режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book 

17. Українська енциклопедія // Uapedia.com.ua. [Електронний ресурс]. — 
режим доступу: http://www.uapedia.com.ua/. 

18. Українська Радянська Енциклопедія // Лексика — українські енци-
клопедії та словники. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
leksika.com.ua/ure/.

Електронні джерела
19. Джерела з історії України — Режим доступу: http:// uahistory.info/

category/dwerela/ 
20. Історія України в картах: http://miykray.at.ua/photo/ starovinni_karti_

ukrajini/istorija_ukrajini_v_kartakh/4
21. Історичні мапи України: http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
22. Історичні мапи України: http://freelib.in.ua/load/8 

 Розділ 3. Теорія культури

Тема 3.1. Поняття та основні теорії культури
Історія походження терміну «культура». Спеціально-термінологічні 

та загальні поняття культури. 
Класичний еволюціонізм: теоретико-методологічні засади, історія 

формування, основні представники. Аналіз історії культури як процесу 
поступального розвитку в культурологічному вченні Е. Б. Тайлора. Кон-
цепція універсальності родової організації та єдиного шляху суспільного 
поступу Л. Г. Моргана. Пізній період еволюціонізму: Д. Фрезер. Неоево-
люціонізм: теоретико-методологічні засади, історія формування, основні 
представники. 

Дифузіонізм і теорія культурних ареалів: теоретико-методологічні 
засади, історія формування, основні представники. Антропогеографічні 
дослідження Ф. Ратцеля. Учення про «телуричні» та «хтонічні» культу-
ри Л. Фробеніуса. Дослідження культурно-мистецької спадщини народів 
Австралії й Океанії Ф.Гребнером: теорія вісьмох «культурних кіл» або 
ареалів.
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Тема 3.2. Типологія культури
Матеріальна культура. Артефакт як структурний першоелемент куль-

тури. Духовна культура та її види. Мистецтво як феномен культури. По-
няття мистецтва та художньої культури. Функції мистецтва. Концепції 
походження мистецтва. Художність та утилітарність у генезисі мистецтва. 
Система видів і жанрів мистецтва. Модель видової специфіки мистецтва. 
Види та жанри мистецтва. Проблема систематизації видів мистецтва.

Специфіка основних галузей культури: економічної, політичної, со-
ціальної та духовної. Домінуюча культура, субкультура, контркультура. 
Елітарна, масова та народна культура. Концепція елітарної культури 
Х. Ортегі-і-Гассета. Повсякденна і спеціалізовані культури. Співвідно-
шення глобальної, локальної, етнічної та національної культур на сучас-
ному етапі глобалізації.

Регіональна типологія культури. Європейський культурний регіон. 
Арабо-мусульманський культурний регіон. Далекосхідний культурний 
регіон. Індійський культурний регіон. Латиноамериканський культурний 
регіон. Тропічно-африканський культурний регіон. 

Історичні типи культури. Первісна культура. Антична культура. Куль-
тура епохи Середньовіччя. Культура Відродження. Культура Нового часу. 
Культура Новітнього часу.

Тема 3.3. Соціокультурна динаміка. Історико-культурний процес
Поняття та рівні соціокультурної динаміки. Вертикальна соціокуль-

турна динаміка. Традиційні, традиціоналістські, наздоганяючи, постмо-
дерні культури. Горизонтальна соціокультурна динаміка та її різновиди. 
Шлях незалежних відкриттів. Механізми культурних запозичень. Куль-
турна дифузія та її форми. 

Поняття історико-культурного процесу. Цивілізація як стадія 
історико-культурного процесу та її основні ознаки. Культура та цивіліза-
ція: проблема співвідношення. Актуалізація цивілізаційної проблемати-
ки в концепції «Зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтона.

Лінійно-прогресивні теорії культури. Теорія прогресу французь-
ких просвітників. Гегель про три стадії руху світової історії до свободи. 
Гегеглівське вчення про «хитрість розуму». К. Маркс і Ф. Енгельс про  
соціально-економічний механізм суспільного прогресу. Учення про роль 
праці у походженні людини. Класики марксизму про комуністичний іде-
ал. Радянська теорія 5 суспільно-економічних «формацій». Історична 
доля марксизму в світовій культурі ХХ ст. Марксошукання та марксови-
користання на початку ХХІ ст.

Етногенез і культурогенез за Л. Гумільовим. Роль природних чинни-
ків у формуванні етносу. Принципи культурної динаміки: пасіонарність 
і комплементарність. Фази культурогенезу: пасіонарний поштовх — па-
сіонарний сплеск — підйом — акматична фаза — плато — пасіонарний 
злам — занепад культури. Л. Гумільов про основні етнокультурні хвилі в 
історії людства.

Циклічні теорії. «Копернікіанський переворот» в уявленнях про іс-
торії культури О. Шпенглера. Життєвий цикл культури в концепції О. 
Шпенглера. «Закати Європи» в історії культури. Визначення цивілізації 
в «Дослідження історії» А. Тойнбі. Виникнення, зростання, надлам і роз-
пад як стадії життя цивілізацій. Цивілізаційна мапа А.Тойнбі. Концепція 
«Виклику-та-Відповіді». Світ-системний аналіз І. Валлерстайна. Визна-
чення «світу-системи». Еволюція «світ-систем» в історії світової культу-
ри. Формування західної економічної «світ-системи». Співвідношення 
між «центром», «периферією» та «напівпериферією». Можливі транс-
формації західної світ-системи в І половині ХХІ ст.

Ставлення концепцій індустріального (постіндустріального суспіль-
ства) як альтернативна марксизму. Технологічний детермінізм як основа 
концепцій індустріального суспільства. Концепції індустріального сус-
пільства Р. Арона та У. Ростоу. Основні ознаки постіндустріального сус-
пільства за Д. Беллом. Концепція «трьох хвиль» О. Тоффлера. Основні 
соціокультурні видозміни в історії світової цивілізації. О. Тоффлер про 
особливості сучасної західної культури. Феномен «футуршоку».

Й. Масуда про інформаційне суспільство. Концепція «інформаційної 
епохи» М. Кастельса. «Мережа» як провідний культуротворчий прин-
цип. М. Кастельс про співвідношення культури віртуальної реальності та 
«реальної віртуальності». Особливості новітніх концепцій «суспільства 
знання». Обмеженність концепцій індустріального/постіндустріального 
суспільства.

Особливості історико-культурного процесу на сучасному етапі. 
Основні соціокультурні революції (палеолітична, неолітична, «вісьового 
часу», Нового часу). Початок науково-технічної революції у ХХ ст. Осно-
вні етапи вдосконалення медіа-технологій. Революція Web 2.0.

Тема 3.4. Сучасна медіа-культура
Визначення медіа-культури. Медіа як фактори соціокультурних 

трансформацій. Роль медіа в соціокультурній історії людства (Ж. Бодрі-
йар, Р. Дебре, М. Маклюен, С. Жижек). Характерні риси медіа-культури 
сучасного суспільства. Основні та другорядні функції медіа-культури. 
Медіа і влада. Глобалізація медіасфери та становлення «Галактики Інтер-
нету».
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культурології у середині ХХ ст. (Л. Уайт). Особливості інституціоналіза-
ції культурології наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. на пострадянському 
просторі та світі.

Проблема співвідношення предметів дослідження культурології, 
культурної антропології, етнографії та етнології. Співвідношення теорії 
культури та філософії культури.

Предмет сучасної культурології. Теоретична та прикладна культуро-
логія. Основні принципи наукового підходу до культури (об’єктивність, 
системність, історизм). Особливості застосування загальних методів у 
культурології. Спеціальні культурологічні методи (крос-культурний, со-
ціокультурної детермінації тощо).

Культурологія в системі середньої та вищої освіти. Фахова культуро-
логічна освіта в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи.

Тема 3.7. Напрями сучасної культурології. 
Гендерна, мультикультуралістська і постколоніальна тематика 

в сучасній культурології 
Стан культурологічного знання в останній чверті ХХ ст. Розробка по-

няття «ментальності» та його застосування для історико-культурологічних 
досліджень. Виникнення «нової культурної історії» або історичної куль-
турології. Теоретико-методологічні основи «нової культурної історії». 
Поширені дослідницькі практики: історія мандрів, історія спорту, історія 
репрезентацій, історія тілесності, історія їжі, одягу та житла.

Обґрунтування поняття соціальної пам’яті. Парадигма історичної 
пам’яті. Концепція «місць пам’яті». Розробка теорії культурної пам’яті в 
працях Я. Ассмана і П. Рікьора. Особливості та основні напрями вивчен-
ня меморіальної проблематики в українській культурі.

Поняття гендеру. Гендер і біологічний пол. Феміністські студії 
1970-х рр. Виникнення андрології у 1980-і рр. Інституціоналізація ген-
дерних досліджень у 1990-і — 2000-х рр. Теоретичні результати гендерних 
досліджень ХХ ст. Квір-теорії.

Започаткування постколоніальної тематики в працях Е. Саіда, Г. Спі-
вак, Х. Бхабха. Теоретико-методологічні підстави постколоніалізму. По-
стать постколоніального критика. Особливості постколоніальних студій 
у західних країнах, країнах «третього світу», пострадянських республі-
ках.

Мультикультуралізм як теорія і як політика. Соціально-економічні 
передумови мультикультуралізму. Ліберальний і радикальний дискурси 
мультикультуралізму. Основні політичні практики мультикультуралізму. 

Позитивні та негативні фактори впливу медіа-середовища на лю-
дину. Медіа-культура та «постлюдина». Вплив медіатизації культури на 
особливості масової свідомості початку ХХІ ст. Теорія «розумного натов-
пу» Г. Рейнгольда.  Особливості медіа-дискурсів сучасних ЗМК. «Медіа-
віруси» та механізми їх функціонування. Способи формування медіа-
імунітету. Юридичні, комерційні та суспільно-політичні інструменти за-
безпечення медіа-коректності. Авторство і медіа.

Тема 3.5. Людина та культура
Людина як суб’єкт і об’єкт культури. Первина та вторинна інкульту-

рація. Позитивні впливи культури на людину. Негативні впливи культу-
ри на людину. 

Людина в давньосхідних цивілізаціях. Античний ідеал людини. Се-
редньовічний ідеал людини. Образи людини епохи Відродження. Статус 
людини у Новий час. Образи постмодерної людини. Рух трансгуманізму. 
Трансгуманістичні технології досягнення безсмертя. Концепція «постлю-
дини»: медійні образи  та наукові теорії.

Людина як предмет культурної антропології. Дитинство як об’єкт 
культурної антропології. Період юності та особливості ініціації чоловіків 
та жінок. Старість як культурологічний феномен. Етапи переходу (наро-
дження, шлюб, смерть).

Осмислення ієрархічної структури суспільства, сім’ї, стосунків. Сво-
бода та відповідальність як антропологічні феномени. Антропологія ко-
мунікації (релігійна, інтимна, масова, політична). Мова як культура. Кон-
струювання простору та часу культури, конструювання людини за допо-
могою простору та часу.

Семантика щоденного життя. Антропологічні характеристики відпо-
чинку. Спорт як елемент культури повсякдення. Культурологічне значен-
ня їжі. Материнство/батьківство як презентанти культури. Екологія та 
етнос.

Містичні компоненти антропології. Концепція дару у Марселя Мос-
са. Феномен душі як елемент традиційної та сучасної культури.

Тема 3.6. Культурологія як наука
Основні етапи розвитку культурологічної думки. Міфологія як ар-

хаїчний підхід до усвідомлення культури. Античне розуміння культури. 
Середньовічні погляди на культуру. Діячі Відродження про культуру. 
Культурологічна проблематика в русі за Реформацію. Просвітницький 
підхід до культури. Початки наукового дослідження культури (Й. Гердер, 
німецька класична філософія). Дискусії щодо методології гуманітарних 
наук наприкінці ХІХ ст. Становлення теорії культури як основи сучасної 
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