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Розділ 1. Історія зарубіжної культури 

 

Людина як продукт біологічної та культурної еволюції. Принципи 

періодизації культурної еволюції та її основні етапи. Культура збирання і 

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

ритуал). Релігійні уявлення первісної культури. Неолітична революція та її 

значення для формування культури нового типу. Розвиток писемності та її 

основні типи. Стародавні цивілізації, їх особливості та ареал розповсюдження. 

Культура Стародавнього Єгипту. Культура Месопотамії. 

Античність як тип культури. Культурно-історичні етапи розвитку 

Стародавньої Греції. Крито-мікенська культура та її зв'язок з культурою 

Стародавньої Греції. Особливості культурного розвитку Греції в архаїчний 

період. Культурні досягнення Греції класичного періоду. Еллінізм як тип 

культури, його особливості. Мистецтво Стародавньої Греції. Особливості 

полісного типу держави. Сутність і форми античної демократії. Основні етапи 

культурної еволюції Стародавнього Риму. Стародавній Рим в царську епоху: 

культурні надбання. Римська республіка: структура політичної влади. 

Піднесення римської культури в період ранньої імперії. Особливості римської 

науки та філософії. Особливості давньоримського мистецтва. Історичні та 

культурні передумови виникнення християнства. 

Основні історичні етапи розвитку візантійської культури. Філософська та 

теологічна спадщина візантійської культури. Досягнення Візантії у галузі 

мистецтва і архітектури. Вплив візантійської культури на культуру Київської 

Русі. Культура європейського середньовіччя, особливості її формування. 

Характерні риси культури раннього середньовіччя. Місце християнської релігії 

і церкви в культурі європейського середньовіччя. Розвиток міст і освіти в період 

пізнього середньовіччя. Європейська культура пізнього середньовіччя. 

Романський і готичний стилі в культурі середньовіччя. 

Особливості західноєвропейського середньовічного мистецтва. Історичні 

передумови становлення культури Відродження. Гуманізм як ідеологія 

Відродження. Образотворче мистецтво доби Відродження. Література і театр 

доби Відродження. Соціально-економічні витоки і ідейний зміст Реформації. 

Мистецтво доби Реформації. Ідейний зміст доби Просвітництва. Основні 

тенденції розвитку мистецтва в добу Просвітництва. Особливості розвитку 

європейської культури XIX ст. Художні стилі і напрямки мистецтва ХІХ ст. 

Авангардне мистецтво як художня культура модерну. Науково -технічна 

революція як передумова переходу до постіндустріального суспільства. 

Постмодернізм у філософії та мистецтві. Основні напрямки та представники. 

 

Розділ 2. Історія української культури 

 

Ґенеза та особливості національної культури. Джерела та складники 

української культури. Доба первісної культури в українських землях. 

Формування праслов'янського культурного простору. Давньослов'янська 

міфологія як джерело української культури. Київська Русь як соціокультурна 

система (ІХ-ХШ століття). Релігійно-культовий проект Володимир Великого: 

запровадження християнства як основа формування нового культурного 



всесвіту. Писемність, освіта, література доби Київської Русі. Українська 

культура: архітектура та образотворче мистецтво княжої доби. Культура доби 

розпаду Київської держави (кінець ХІІ - перша пол. ХІІІ ст.). Характерні риси 

культури Київської Русі. Проблеми культурно-національної спадщини. Розвиток 

культури післямонгольского часу. 

Галицько-Волинське князівство як політичний і культурний 

правонаступник Києва (XII - XIV ст.). Суспільна та етнокультурна еволюція 

східнослов'янських земель: передвідродження в українсько-польських землях 

(XШ-XV ст.). Мистецтво київських та галицько-волинських земель XIV- XV ст.: 

світська та сакральна архітектура, малярство, музика, декоративне мистецтво, 

книгописання. Ренесанс як культурна епоха. Особливості (характерні риси) 

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

в українських землях XVI століття. Берестейська унія 1596 року та початок 

релігійно-філософської полеміки. Братський рух як соціальний та культурно-

освітній феномен. Освіта в XVI - на початку XVII ст. Братські школи та 

культурно-освітній осередок в Острозі. Книжна справа та книгодрук в Україні 

(XVI-XVП ст.). Полемічна література. Гуманістично-реформаційні ідеї у 

духовній культурі XVI - початку XVII ст. Розвиток української художньої 

традиції: архітектура, монументальне малярство та іконопис XVI - XVII ст. 

Феномен українського козацтва як культуротворчої сили. Культура 

козаччини. Європейське бароко та формування українського (козацького) бароко 

як власне національного художнього стилю. Києво-Могилянській колегіум як 

нова освітня модель. Становлення професійної науки, філософії та розвиток 

мистецтв у стінах Академії. Розвиток української барокової літератури та поезії. 

Шкільний, народно-містеріальний та вертепний театр. Мурована архітектура, 

монументальний живопис, вітчизняна школа іконопису у XVII столітті. 

Українська фольклорна культура. Козацтво у літературі й фольклорі. Доба 

Мазепинського Бароко. Стилістичні особливості бароко як світогляд епохи. 

Культура Лівобережжя та Слобожанщини кінця XVII - першої половини XVIII 

ст. Епоха Просвітництва та науково-раціональна традиція Києво-Могилянської 

Академії. Григорій Сковорода як феномен української культури. Еволюція 

художнього стилю XVIII ст.: пізнє українське бароко, рококо, класицизм. 

Професійне мистецтво другої половини XVIII ст. Музична, живописна, 

літературна та наукова спадщина українських митців, їх внесок до 

загальноімперської культури. 

Специфіка розвитку та сутність українського романтизму (початок XIX ст.). 

Романтизм як світоглядна основа нового українського письменництва. 

Письменники Xарківської громади (кінець XVIII - початок XIX ст.). Класицизм 

та еклектика в українському мистецтві першої половини XIX ст. Культура 

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

у західноукраїнських землях. Культурно-національний рух XIX ст.: від 

етнографізму до політичних вимог. Кирило-Мефодіївське товариство. Тарас 

Шевченко як творець національної культури. Розвиток природничих та 

гуманітарних наук в університетсько-наукових центрах України другої 

половини XIX ст. Класична українська література другої половини XIX ст. 

Архітектура, живопис, пластичні мистецтва України другої половини XIX ст. 

Музична культура України. Розквіт театральної діяльності другої половини XIX 



ст. Революційно-демократичне та націоналістичне спрямування в українській 

культурі кінця XIX ст. Розвиток філософії як квінтесенції епохи. 

Національно-культурне становище в Україні на рубежі XIX-XX століть. 

Модерне мистецтво в Україні та Європі. Літературний модерн, художні пошуки 

в образотворчому мистецтві та архітектурі України. Театральне життя (1900-

1920 рр.). Розбудова інфраструктури культури, науки та освіти України у 20-х 

рр. XX ст. Культурне будівництво за перших років радянської влади в Україні. 

Стилістичне розмаїття в літературі та образотворчості. Феномен "українського 

авангарду" (20-40 рр. XX ст.) та його вплив на розвиток національної культури 

століття. ідеологізація української культури, поява методу "соціалістичного 

реалізму". "Розстріляне Відродження"30-40-х рр. Українська радянська культура 

за часів Другої світової війни. Культурні процеси на окупованих територіях. 

Повоєнні роки. Рух "шестидесятників" як культурно-національний опір молодої 

української інтелігенції. Xарактерні риси культури незалежної України (1991 -

2014). Постмодерн. Практика сучасного мистецтва. Елітарна та масова культура. 

Українська культура за кордонами України. Перспективи розвитку української 

культури в найближчі десятиліття. 

 

Розділ 3. Історія культурологічних вчень 

 

Специфіка культурології як теоретичної дисципліни. Предметне поле та 

завдання культурологічних досліджень. Міждисциплінарні зв'язки 

культурології. Типологізація як спосіб осмислення соціокультурного простору і 

як науковий метод дослідження культури. Культурологія та філософія культури. 

Культурологія, культурна антропологія, етнологія. Культурологія, теорія та 

історія культури. 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. Вчення Г.Зіммеля про філософію життя та 

культуру. Соціологія культури М. Вебера. Вчення М.Мід про антропологічні 

засади культурології. Ігрова концепція культури И.Гейзінга. Вчення Ф.Броделя 

про історію матеріальної культури. Л.Вайт в обгрунтуванні культурології як 

науки. Школа «Анналів» в дослідженні історії ментальностей. Аналітичний 

конструктивізм Т.Парсонса. Р.Бенедикт про психологічні типи культур. 

А.Радкліфф -Браун про методи соціальної антропології в інтерпретації культури. 

Теорії інформаційного суспільства в контексті культури (Е. Тоффлер, М. 

Кастельс та ін.). 

 

Розділ 4. Теоретична культурологія 

 

Поняття культури. Фундаментальні характеристики та функції культури. 

Природа та культура в теоретичному усвідомленні. Проблема генезису культури. 

Культура як синергетична система. Нелінійність, багатоманіття шляхів еволюції. 



Проблема соціокультурної динаміки. Співвідношення понять «культура» та 

«цивілізація». Морфологія та типологія культури. 

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

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

Традиціоналізм та фундаменталізм як культурні орієнтації. Глобалізація, 

модернізація, мультикультуралізм як шляхи розвитку сучасної культури. 

Культурна ідентифікація і міжкультурні конфлікти. Взаємозв'язок культур: 

єдність в багатоманітні. Проблема «свої - чужі» в культурній взаємодії. 

Самовизначення особистості в полікультурному суспільств. Спільна система 

цінностей. 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. Народне мистецтво України: основні види та їх особливості. Техніка 

як феномен культури. Наука як феномен культури. Моральність як феномен 

культури. Моральнісна культура. 

Поняття культурної норми і культурної цінності. Класифікація та ієрархія 

цінностей. Символічні форми культури. Роль символів у процесі становлення та 

розвитку культури. Багатоманітність мов культури. Класифікації мов. Культура 

як текст. Розуміння тексту в постмодерністській традиції. Культура 

повсякденності. Структура культури повсякденності. 

 

Розділ 5. Прикладна культурологія 

 

Специфіка та пізнавальні можливості прикладної культурології. 

Культурологія та соціологія культури. Соціологія мистецтва і художньої 

культури. «Соціальні практики»: інтерпретація поняття. Сутність та специфіка 

соціокультурної діяльності. Поняття та сутність культурного інституту. Генезис 

та принципи організації культурних інститутів. Історичні процеси 

інституціоналізації діяльності у сфері. Релігійні культурні інститути: історія та 

сучасність. Сучасні організаційно-правові форми культурних інститутів. 

Типи, функції та основні напрями діяльності сучасних музеїв. Практика 

управління у сфері культурної спадщини. Генезис, становлення та тенденції 

розвитку бібліотеки як культурного інституту. Організація мистецької діяльності 

та державна підтримка професійних творчих працівників в Україні. Арт-ринок 

як складна культурна система. Основні групи учасників арт-ринку: дилери, 

галереї, салони, аукціони, колекціонери. Перспективи розвитку арт-ринку та арт-

менеджменту в Україні. Галерея як основне місце збору та гнучкого обігу творів 

актуального образотворчого мистецтва. Практика управління у сфері 

виконавчих мистецтв. Види та значення спеціальних подій та соціальних заходів 

як явищ культурного життя. Практика управління дозвіллям: менеджмент 

організацій клубного типу. Генезис, становлення та тенденції розвитку сучасних 

освітніх закладів. Освіта як механізм трансляції цінностей культури. Практика 

управління освітніми культурними інститутами. 

Поняття та сутність культурної політики. Цілі та принципи культурної 

політики України. Організаційна структура державного управління у сфері 

культури України. Основні законодавчі положення у сфері культурної політики 



України. Правове забезпечення охорони культурної та природної спадщини. 

Місце сфери культури в національній економіці. Види та функції соціально-

культурної діяльності. Система механізмів менеджменту соціокультурної 

діяльності. Планування у сфері культури. Доброчинність, меценатство, 

спонсорство, патронаж як недержавна підтримка соціально-культурної сфери. 

Культурні проекти як інноваційна творча діяльність у сфері культури. Види 

діяльності в сфері культури та мистецтва, що засновані на проектному розвитку 

(телешоу, шоу-бізнес, арт-бізнес, кіно). Сутність менеджменту культурного 

проекту. Цільові культурні проекти як основа впровадження культурної політики 

країни Фандрайзінгові кампанії в організаціях культури. Сутність менеджменту 

персоналу в закладах культури. Регулювання трудової діяльності та управління 

розвитком компетенцій персоналу закладів культури. Культура організації у 

формуванні трудового колективу. Специфіка маркетингової діяльності у сфері 

культури. Етапи маркетингових заходів в організаціях культури. Реклама та РR 

технології в соціокультурному проектуванні. 

Інформаційні та медіа-технології і їх значення для розвитку культурної 

діяльності. Роль ЗМІ у розвитку і функціонуванні сучасної культури. Різновиди 

практик сучасного медіа-мистецтва та їх характеристика. Нові технології в 

сучасній культіндустрії: приклади, характеристика. Історія становлення 

художньої критики: соціологічний аспект. Корпоративна культура та 

корпоративна етика. Роль нових соціально-економічних практик у розвитку 

корпоративної культури та професійної етики. Взаємозв'язок моральної 

культури особистості та культури спілкування. Етикет у вимірах корпоративної 

культури та професійної етики. Моральнісний вимір соціокультурних практик. 
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