
ПИТАННЯ до іспиту зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія культури:

1. Теоретичні основи культурологічного знання. Різноманіття підходів до визначення
феномену культури. 

2. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація». Основні підходи до розуміння
цивілізації

3. Класифікація  культурних  типів  як  метод  дослідження  культури.  Історична
типологізація культури. 

4. Традиційна та інноваційна культури. Субкультура та контркультура.
5. Масова  культура.  Елітарна  культура.  Етнічна,  національна  та  регіональна

типологізація культур. 
6. Еволюціоністська концепція культури (Г.Спенсер, Дж.Фрезер, Е.Тайлор). 
7. Дифузіонізм як напрямок у вивченні культур. 
8.  Соціологічна парадигма культури (М.Вебер). 
9. Психологічний напрям у вивченні культур: психоаналіз (З.Фройд, К-Ґ.Юнґ). 
10.  Ігрова концепція у культурологічній думці (Й.Гейзінга, Х.Ортеґа-і-Ґассет). 
11.  Функціоналістський напрям у культурології (Б.Малиновський). 
12. Структуралістська  та  постструктуралістська  парадигма  культурології  (К.Леві-

Строс, Ю.Лотман, Ж.Дерида, М.Фуко, Ж.Лакан, Р.Барт). 
13.  Семіотичний напрям у культурології. 
14. Поняття змісту та форми у естетиці класичного та некласичного періоду. 
15.  Діонісійський та аполлонівський первні у культурі.
16. Культура як структура. Бінарні опозиції. Категорії культури. 
17. Особливості  становлення  матеріальної  та  духовної  культури  у  ранніх  формах

культури.
18. Антична культура: риси типології.
19. Світове значення античної культурної спадщини. 
20.  Культура західноєвропейського Середньовіччя: періодизація, риси типології.
21.  Культура епохи Відродження: типологічна характеристика.
22. Роль Реформації у становленні культури Нового Часу.  
23.  Європейська культура доби Просвітництва: провідні ідеї та основні здобутки.  
24.  Модернізм як культурний феномен. 
25. Постмодерн у культурі ХХ ст.
26. Феномен вестернізації культури. 
27.  Трипільська культура. 
28.  Міфологічний світогляд давніх слов’ян. 
29.  Вплив візантійської культури на формування української християнської культури.

Українська культура як феномен східно-християнського світу. 
30. Українське бароко в літературі, театрі, музиці. 
31. Українське національно-культурне відродження (кінець  XVIIІ – початок ХХ ст.):

основні етапи. 
32.  Загальнолюдське і національне в культурі 
33.  Особливості розвитку національної культури в умовах глобалізації.
34.  Романтизм як культурна доба і світоглядна система в Україні.
35. Християнізація Київської Русі та її вплив на розвиток культури.
36. «Повість  минулих  літ»,  «Слово  о  полку  Ігоревім»   –  видатні  пам’ятки

давньоукраїнської культури.
37. Основні здобутки культури Галицько-Волинського князівства.
38. Початок книгодрукування в Україні.
39. Києво-Могилянська академія та її роль у розвитку слов’янських культур.


