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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Додаткове вступне випробування має на меті визначити рівень підготовки вступників
до навчання за магістерською програмою спеціальності культурологія. Додатковий
іспит передбачає перевірку знань та вмінь вступників.
Вступник повинен знати і вміти:
1. Історія та теорія української культури:
Культура стародавніх слов’ян. Культура Київської русі. Культура ГалицькоВолинського князівства. Розвиток української культури в XV – XVI ст. Українська
культура XVII ст. Острозька академія як явище культури. Розвиток української
культури у XVIII ст. Українська культура першої половини XIX ст. Роль Т. Г.
Шевченка у розвитку української культури. Розвиток української культури у другій
пол. XIX ст. Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (19171920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська культура 30 –х
років XX ст. Розвиток української культури в роки Другої світової війни та
післявоєнний період. Українська культура на сучасному етапі.
Календарна обрядовість українців. Символіка української культури: найдавніші знаки
і символи; космогонічна рослинна і тваринна символіка. Етнографічне регіонування
України.
2.Історія світової культури:
Основні етапи розвитку античної культури та їх особливості. Іконоборчість – сутність
та наслідки. Сутність та характерні риси середньовічного світобачення. Культура
раннього західноевропейського Середньовіччя. Середньовічні університети:
виникнення та організація. Характерні риси культури Відродження.
3. Теорія культури:
Сутність культури та її структура. Антропологічні концепції культури. Поняття
архетипу. Антропологічні концепції культури. Знак і символ в культурі. Ритуал: своє і
чуже в культурі. “Осьовий час” – сутність та характерні риси. “Неолітична революція”
– сутність та роль в соціокультурному просторі. Поняття міфу. Міф у системі
культури. Гра як феномен культури. Я – Ти як наріжна тема філософської
антропології. Проблема “подвійної” народжуваності людини. Людина як тілесно –
душевна істота.
Тематика питань для підготовки до додаткового вступного випробування
1.Дохристиянські вірування українського народу. Система язичницьких богів.
2.Писемність та освіта у Київській Русі.
3.Розвиток архітектурного мистецтва у Давньоруській державі.
4.Літописання на Русі як феномен культури.
5.Декоративно-ужиткове мистецтво Київської Русі.
6.Розвиток освіти на Україні у І пол. ХІХ ст.
7.Українська культура в період боротьби за державну незалежність (1917-1920 рр.).
8.Театральне життя на Україні у ІІ пол. ХІХ ст.
9.Українське національне відродження в 20-х рр. ХХ ст. Розвиток театрального
митсецтва.
10.Політика українізації та її значення для розвитку української культури.
11.Характерні риси візантійської культури.

12.Іконоборчість-сутність та наслідки.
13.Основні етапи таїх особливості культури Західноєвропейського середньовічччя.
14.Сутність та характерні риси середньовічного світобачення.
15.Характерні риси раннього Середньовіччя.
16.Аккультурація та її сутність.
17.Поняття репрезентативної культури.
18.Суть символічного інтеракціонізму.
19.Поняття полістилістичної та моностилістичної культури.
20.Міф у системі культури. Поняття міфу.
Символ у системі культури.
21.Досократична філософська думка Еллади.
22.Характерні риси культури Відродження.
23.Світоглядна модель Античної Греції та її втілення в пам’ятках архітектури.
24.Періодизація античної культури.
25.Дохристиянські вірування українців та їх відгомін у наш час.
26.Доба Івана Мазепи. Її значення для української культури.
25.Українська культура в тоталітарній радянській державі.
27.Антична культура як полісна. Соціокультурний феномен полісу.
28.Діалектика Я та Іншого.
29.Метафізичні основи особистості.
30. Традиції та новації в культурі.
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