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ПЕРЕДМОВА
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Історія і
теорія культури» (Мистецтвознавство) передбачає ґрунтовну гуманітарну
підготовку вступників, розуміння основних теоретичних концепцій сучасної
культурології, її найбільш впливових методів та підходів, вітчизняного та
світового доробку в галузі теорії та історії культури; оперування навичками
аналізу та інтерпретації текстового та візуального матеріалу.
Програма містить змістові тематичні блоки та сформульовані на їх
основі питання вступного іспиту, критерії оцінювання знань, список основної
та додаткової літератури.
Вступне фахове випробування проводиться для вступників до
аспірантури після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або
«спеціаліст» відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та
освітньо-професійних програм з галузі знань 0201 «Культура» або 0202
«Мистецтво».
Вступний іспит в аспірантуру ЛНАМ зі спеціальності 26.00.01 «Історія
і теорія культури» проводиться у формі усної відповіді на три запитання
екзаменаційного білета.
Рівень знань вступників до аспірантури оцінюється на “відмінно”,
“добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Критерії оцінки знань:
• Оцінка “відмінно” ставиться за правильні та повні відповіді на всі
запитання екзаменаційного білета. Вступник у своїх судженнях
опирається на джерела з культурології, співвідносить оцінку явища чи
проблеми з аналізованим періодом чи добою, вміє знаходити
аргументи для доведення власних тверджень, знає фактологічний
матеріал у об’ємі, передбаченому пропонованою навчальною
програмою. Матеріал викладений грамотно, із дотриманням логічної
послідовності.
• Оцінка “добре” ставиться за правильні, але неповні відповіді на
теоретичні запитання або за несуттєві огріхи чи неточності у
визначенні засадничих понять і термінів. Порушена логічна
послідовність відповіді вступника.
• Оцінка “задовільно” – відповіді на пропоновані запитання переважно
правильні, але неповні, не всі відомості, викладені у відповіді,
правильні, допущено неточності у формулюваннях, теоретичний
матеріал подано з огріхами.
• Оцінка “незадовільно” – вступник не дає відповідь на всі запитання
білета, у викладі допущені грубі помилки, які засвідчують незнання та
нерозуміння матеріалу.

Перелік необхідних знань:
• Історично-філософські та
культурології як науки;

соціокультурні

традиції

формування

• Основні культурологічні концепції на рівні теоретичних засад і
методологічних підходів;
• Загальнотеоретичні проблеми культурології та її місце в розвитку
соціогуманітарних наук;
• Основні методологічні підходи культурологічного аналізу: історичнокультурний, історично-функціональний, типологічний, соціологічний,
компаративістський,
системно-структурний,
герменевтичний,
семіотичний та ін.;
• Типи та форми культур, основні культурно-історичні центри та
регіони, їх типологічна характеристика та особливості художньої
культури;
• Види та жанри мистецтв, основні художні стилі;
• Особливості розвитку культури України
насамперед європейської культури.

в

контексті

світової,

Перелік необхідних умінь:
• Аналізувати культурологічні концепції;
• Застосовувати сучасні технології збору наукового матеріалу,
реферативно та аналітично опрацьовувати наукову інформацію;
• Фахово користуватися науковою термінологією,
засобами усного та письмового викладу матеріалу;

професійними

• Використовувати набуті знання та вміння у науково-теоретичній та
науково-практичній праці;
• Критично аналізувати нові тенденції та досягнення в сучасних
культурологічних дослідженнях;
• Володіти сучасними методами та прийомами викладання теоретичних
культурологічних концепцій.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
І. Онтологія та гносеологія культури
Тема 1. Предмет і завдання культурології. Сутність культури.
Тема 2. Культура і цивілізація
Тема 3. Типологія культури
Тема 4. Соціокультурна динаміка
Тема 5. Основні концептуальні парадигми культурології
ІІ. Мистецтво як феномен культури. Культурологічна проблематика
у мистецтвознавстві
Тема 1. Цивілізаційні виміри мистецтва
Тема 2. Гносеологія мистецтва
Тема 3. Онтологія мистецтва
Тема 4. Естетика як аксіологія мистецтва
Тема 5. Універсалії в мистецтві
Тема 6. Понятійно-категоріальний апарат і методи культурологічного
аналізу феноменів мистецтва.
ІІІ. Історія культури
Тема 1. Історія світової культури: європейський контекст
Тема 2. Історія української культури

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ
І. Онтологія та гносеологія культури
Тема 1. Предмет і завдання культурології. Сутність культури.
Теоретичні основи культурологічного знання: антропологія, етнологія,
етнографія, філологія, археологія, соціологія культури, релігієзнавство,
філософія культури, історія культури. Різноманіття підходів до визначення
феномену культури. Природа і культура. Культура як система. Культурологія
як інтегративне знання, методологічна основа комплексу наук про культуру.
Основні завдання та напрямки культурологічних досліджень: емпіричний
опис культури, порівняльний аналіз культур, міжкультурні комунікації,
загальнолюдське та національне, стале та змінне в культурі.
Тема 2. Культура і цивілізація
Співвідношення понять «культура» та «цивілізація». Основні підходи до
розуміння цивілізації: локально-історичний (Н.Данилевський, А.Тойнбі,
Л.Уайт); історико-стадіальний (У.Ростоу, П.Сорокін, Д.Белл,О.Тофлер);
всесвітньо-історичний

(К.Ясперс).

Цивілізація

як

регіональна

суперструктура. Аграрна (доіндустріальна), промислова (індустральна) та
інформаційна (постіндустріальна) цивілізації. Європоцентристські уявлення
про

тотожність

цивілізації

та

західноєвропейського

капіталістичного

суспільства.
Тема 3. Типологія культури
Первинний синкретизм культури та процес її диференціації. Класифікація
культурних типів як метод дослідження культури. Історична типологізація
культури.

Традиційна

та

інноваційна

культури.

Субкультура

та

контркультура. Масова та немасова культура. Елітарна культура. Етнічна,
національна та регіональна типологізація культур.

Тема 4. Соціокультурна динаміка
Культура як процес. Механізми ретрансляції культурного досвіду. Теорії
розвитку культури. Процеси диференціації та інтеграції культур. Прогрес та
регрес. Синергетична модель культури.
Тема 5. Основні концептуальні парадигми культурології
Еволюціоністська концепція культури (Г.Спенсер, Дж.Фрезер, Е.Тайлор).
Дифузіонізм як напрямок у вивченні культур. Соціологічна парадигма
культури

(М.Вебер,

Е.Фромм,

О.Шпенглер).

Теологічна

парадигма

культурології (К.Ясперс, А.Тойнбі). Психологічний напрям у вивченні
культур:

психоаналіз

(З.Фройд,

К-Ґ.Юнґ).

Ігрова

концепція

у

культурологічній думці (Й.Гейзінга, Х.Ортеґа-і-Ґассет). Функціоналістський
напрям у культурології (Б.Малиновський). Культурологічна теорія Л.Уайта.
Структуралістська

та

постструктуралістська

парадигма

культурології

(К.Леві-Строс, Ю.Лотман, Ж.Деррида, М.Фуко, Ж.Лакан, Р.Барт).
ІІ. Мистецтво як феномен культури. Культурологічна проблематика
у мистецтвознавстві
Тема 1. Цивілізаційні виміри мистецтва.
Художня творчість як інструмент та мета культури. Роль мистецтва у
створенні та руйнуванні культурних норм. Суперечності між цивілізацією та
культурою як пружина історичної еволюції мистецтва.
Тема 2. Гносеологія мистецтва
Мистецтво в аспекті його пізнавальних можливостей. Мистецтво як
унікальний механізм культурної еволюції. Наукове та художньо-естетичне
пізнання. Співвідношення художнього та реального світу. Співвідношення
символіки художніх образів та образів дійсності. Теорія мімезису та природа
художньої виразності. Суб’єкт художньої творчості. Художнє обдарування:
талант і геній, талант і майстерність, талант і ремесло. Проблема художньої

творчості та сприйняття мистецтва. Роль об’єктивного та суб’єктивного у
створенні

символіко-метафорчної

мови

мистецтва.

Знакова

природа

художнього образу.
Тема 3. Онтологія мистецтва
Основні концепції походження мистецтва: ігрова, магічна, трудова,
біологічна, психоаналітична. Онтологічний статус художнього твору.
Художній образ. Художній символ. Художній твір. Співвіднесеність
художньої

символіки

залежності/незалежності

зі

сутнісними

змісту

основами

художнього

твору

буття.
від

Форми

реципієнта

і

конкретного історико-культурного контексту. Канони, традиції та інновації в
мистецтві. Мистецтво як діяльність. Процес художньої творчості.
Тема 4. Естетика як аксіологія мистецтва
Поняття культурних цінностей. Співвідношення істини та цінності у
мистецтві. Процеси «розуміння» та «інтерпретації» як невід’ємна умова
буття художнього тексту.

Тема 5. Універсалії в мистецтві
Культурне буття міфу та його вплив на способи художнього мислення.
Змістова та формальна складова архетипу. Бінарні опозиції у сфері
художнього

фантазування.

Діонісійський

та

аполлонівський

первні,

пластичність та живописність як універсалії художньої свідомості.
Тема 6. Понятійно-категоріальний апарат і методи
культурологічного аналізу феноменів мистецтва.
Методологія у системі мистецтвознавчого знання. Формальна школа
(А.Гільдебранд, А.Рігль, Г.Зедльмайр, Г.Вольфлін, В.Ворінгер). Соціологія
мистецтва (А.Хаузер). Духовно-історичний метод М.Дворжака. Іконографія
та іконологія Е.Панофскі. Марксистська методологія аналізу мистецтва

(Г.Лукач). Феміністична теорія у дослідженнях історії мистецтва (Г.Поллок).
Семіотика

у

мистецтвознавстві

(Ю.Лотман).

Мистецтвознавство

та

класичний психоаналіз (З.Фройд). Мистецтвознавство та некласичний
психоаналіз (К.Ґ.Юнґ). Герменевтика. Структуралізм та постструктуралізм у
мистецтвознавстві. Мистецтвознавство та деконструкція Ж.Дериди. Художня
критика і сучасне мистецтво (Р.Мутер, С.Зонтаг, Р.Краус).

ІІІ. Історія культури
Тема 1. Історія світової культури: європейський контекст.
Культурогенез.

Міфологічний

світогляд

як

рання

форма

культури.

Особливості становлення матеріальної та духовної культури в первісному
суспільстві. Культура стародавніх цивілізацій. Антична культура: культура
Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Класична давньогрецька
культура. Світове значення античної культурної спадщини. Культура
західноєвропейського Середньовіччя. Культура епохи Відродження та
Реформації. Культура бароко. Європейська культура доби Просвітництва.
Культура Західної Європи у ХІХ ст. Криза європейської культури.
Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях.
Культура у ХХ ст. Загальна специфіка нового культурного етапу. Тенденції
розвитку культури в ХХІ ст. Глобалізаційні процеси у сучасній світовій
культурі

та

теорія

модернізації.

Постмодерн

в

культурі

ХХ

ст.,

постмодерністська модель світу в українській і світовій інтерпретаціях.
Феномен вестернізації культури.
Тема 2. Історія української культури
Передумови формування української культури. Трипільська культура. Давня
культура слов’ян. Світогляд слов’ян. Культура на українських землях в добу
Київської Русі. Візантійська культура середньовіччя та її вплив на
формування української християнської культури. Українська культура як

феномен Східно-християнського світу. Культура періоду XIV-XVII ст.
Феномен культури козацької доби. Українське бароко в літературі, театрі,
музиці. Розвиток культури другої половини XVII – XVIIІ ст. Українське
національно-культурне відродження (кінець XVIIІ – початок ХХ ст.).
Українська культура у ХХ ст.

ПИТАННЯ:
1. Теоретичні основи культурологічного знання. Різноманіття підходів до
визначення феномену культури.
2. Культурологія

як

інтегративне

знання,

методологічна

основа

комплексу наук про культуру. Основні завдання та напрямки
культурологічних досліджень.
3. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація». Основні підходи
до розуміння цивілізації
4. Первинний синкретизм культури та процес її диференціації.
5. Класифікація культурних типів як метод дослідження культури.
Історична типологізація культури.
6. Традиційна та інноваційна культури. Субкультура та контркультура.
7. Масова та немасова культура. Елітарна культура. Етнічна, національна
та регіональна типологізація культур.
8. Культура як процес. Механізми ретрансляції культурного досвіду.
9. Теорії розвитку культури. Синергетична модель культури.
10. Еволюціоністська

концепція

культури

(Г.Спенсер,

Дж.Фрезер,

Е.Тайлор). Дифузіонізм як напрямок у вивченні культур.
11. Соціологічна парадигма культури (М.Вебер, Е.Фромм, О.Шпенглер).
Теологічна парадигма культурології (К.Ясперс, А.Тойнбі).
12. Психологічний напрям у вивченні культур: психоаналіз (З.Фройд, КҐ.Юнґ).
13. Ігрова концепція у культурологічній думці (Й.Гейзінга, Х.Ортеґа-іҐассет).

14. Функціоналістський

напрям

у

культурології

(Б.Малиновський).

Культурологічна теорія Л.Уайта.
15. Структуралістська та постструктуралістська парадигма культурології
(К.Леві-Строс, Ю.Лотман, Ж.Дерида, М.Фуко, Ж.Лакан, Р.Барт).
16. Теорія мистецтва у контексті гуманітарних наук: міждисциплінарна
природа теоретичного знання.
17. Художня творчість як інструмент та мета культури. Роль мистецтва у
створенні та руйнуванні культурних норм.
18. Цивілізаційні виміри мистецтва. Мистецтво та ідеологія. Мистецтво в
умовах тоталітаризму.
19. Мистецтво як форма самосвідомості культури. Поняття художньої
свідомості.
20. Види мистецтва. Жанри в мистецтві. Типологія художнього процесу.
21. Поняття стилю епохи: зміст та межі поняття. Стиль як характеристика
буття художньої форми.
22. Мистецтво в аспекті його пізнавальних можливостей, співвідношення
художнього та реального світу
23. Внутрішньохудожні

та

загальнокультурні

фактори

художнього

процесу
24. Теорія мімезису та природа художньої виразності.
25. Суб’єкт художньої творчості. Художнє обдарування: талант і геній,
талант і майстерність, талант і ремесло.
26. Роль

об’єктивного

та

суб’єктивного

у

створенні

символіко-

метафоричної мови мистецтва. Знакова природа художнього образу.
27. Онтологічний статус художнього твору. Співвіднесеність художньої
символіки зі сутнісними основами буття.
28. Художній

образ.

Художній

символ.

Художній

твір.

Форми

залежності/незалежності змісту художнього твору від реципієнта і
конкретного історико-культурного контексту.

29. Канони, традиції та інновації в мистецтві. Мистецтво як діяльність.
Процес художньої творчості.
30. Поняття культурних цінностей. Співвідношення істини та цінності у
мистецтві.
31. Поняття змісту та форми у естетиці класичного та некласичного
періоду
32. Образотворча

активність

та

критерії

художності:

мистецтво,

немистецтво, антимистецтво
33. Сприйняття та механізм формування образу світу у художній
творчості
34. Культурне буття міфу та його вплив на способи художнього мислення.
35. Діонісійський та аполлонівський первні, пластичність та живописність
як універсалії художньої свідомості.
36. Методологія у системі мистецтвознавчого знання.
37. Методологічні основи художньої критики. Жанр есеїстки. Художня
критика і сучасне мистецтво. (Р.Мутер, С.Зонтаг, Р.Краус)
38. Соціологія

мистецтва

(А.Хаузер).

Духовно-історичний

метод

М.Дворжака.
39. Формальна школа в історії мистецтва (А.Гільдебранд, А.Рігль,
Г.Зедльмайр, Г.Вольфлін, В.Ворінгер)
40. Іконографія та іконологія Е.Панофскі.
41. Семіотика у мистецтвознавстві. Структура художнього тексту:
мистецтво як мова
42. Поняття тексту. Поняття та будова знаку. Референція і денотація
43. Комунікативна

природа

значення

зображення.

Мовні

аспекти

зображення. Поняття дискурсу та смислу у зображенні.
44. Проблеми іносказання в образотворчому мистецтві. Метафора та
метонімія.
45. Символ, алегорія та емблема в образотворчому мистецтві. Зображення
як порівняння.

46. Марксистська методологія аналізу мистецтва (Г.Лукач)
47. Феміністична теорія у дослідженнях історії мистецтва. Застосування
ЛГБТІ студій та теорії Queer у дослідженнях історії мистецтва.
48. Мистецтвознавство та класичний психоаналіз (З.Фройд)
49. Мистецтвознавство та некласичний психоаналіз (К.Ґ.Юнґ)
50. Мистецтво й архетипи колективного несвідомого
51. Герменевтика: історичні концепції та сучасні форми.
52. Структуралізм та постструктуралізм у мистецтвознавстві.
53. Культура як структура. Бінарні опозиції.
54. Інтертекстуальність та смерть автора.
55. Мистецтвознавство та деконструкція Ж.Дериди
56. Процес

художнього

формотворення

як

культурний

фактор

структурування світу. Основні концепції походження мистецтва.
57. Походження культури. Процес культурогенезу.
58. Особливості становлення матеріальної та духовної культури в
первісному суспільстві. Культура стародавніх цивілізацій.
59. Антична культура: культура Стародавньої Греції та Стародавнього
Риму.
60. Класична

давньогрецька

культура.

Світове

значення

античної

культурної спадщини.
61. Культура західноєвропейського Середньовіччя.
62. Культура епохи Відродження та Реформації.
63. Культура бароко. Європейська культура доби Просвітництва.
64. Культура Західної Європи у ХІХ ст. Криза європейської культури.
65. Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях.
66. Культура у ХХ ст. Загальна специфіка нового культурного етапу.
67. Тенденції розвитку культури у ХХІ ст. Глобалізаційні процеси у
сучасній світовій культурі та теорія модернізації.
68. Постмодерн у культурі ХХ ст.: постмодерністська модель світу в
українській і світовій інтерпретаціях.

69. Феномен вестернізації культури.
70. Передумови формування української культури.
71. Трипільська культура.
72. Давня культура слов’ян. Світогляд слов’ян.
73. Культура на українських землях в добу Київської Русі.
74. Візантійська культура середньовіччя та її вплив на формування
української християнської культури. Українська культура як феномен
Східно-християнського світу.
75. Культура періоду XIV-XVII ст. Феномен культури козацької доби.
76. Українське бароко в літературі, театрі, музиці. Розвиток культури
другої половини XVII – XVIIІ ст.
77. Українське національно-культурне відродження (кінець XVIIІ –
початок ХХ ст.).
78. Українська культура у ХХ ст.
79. Загальнолюдське і національне в культурі
80. Роль народної художньої творчості у формуванні національної
культури
81. Мистецтво і релігія: сакральне та профанне як аспекти художньої
творчості.
82. Особливості розвитку національної культури в умовах глобалізації.
83. Міжкультурні комунікації та культурна толерантність: політичний,
історичний, мистецький аспекти.
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