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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

“КУЛЬТУРОЛОГІЯ” складена                    відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки напряму  

                                                                                                                                                   
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
(спеціальності) “___молодший спеціаліст”. 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є об‘єктивні закономірності 

загальнолюдського і національного культурних процесів, пам’ятки, явища і 
події матеріального та духовного життя людей. 

_____________________________________________ 
 Міждисциплінарні зв’язки: історія, філософія, світова література, 

українська література. 
______________________________________________________________ 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів 

(розділів): 
1. Теоретичні аспекти культури. 
2. Художня культура (Мистецтво). 
3. Історія світової культури. 
4. Історія української культури. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни 
“______________________________________________” є  

розкриття проблематики та наукового інструментарію культурології, 
пояснення основних методів вивчення культури, визначення ролі сучасного 
культурологічного знання в формуванні гуманітарних уявлень про світ і 
людину, формування розуміння глобальних і локальних процесів світової 
культури.____________________________________________________________ 

 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни 

“____________________________________________” є  

- вивчення принципів і концепцій буття культури, її сутності, проблем генезису, 
динамики і типології; 

- аналіз    культури   як   системи    культурних феноменів ; 

- виявлення   типів   зв'язків   між   елементами культури;  

- ознайомлення з різноманітними моделями світу і людини у різних типах 
культури. 

 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

- _необхідний мінімум теоретичних знань про сутність культури; 

-  гармонійно поєднувати спеціальні та гуманітарні знання, формувати свою  

професійну культуру; 

- критично та усвідомлено сприймати різноманіття національних 

культурних платформ; 

- орієнтуватися в світі культурних символів, напрямків в мистецтві, 

літературі, музиці та ін. 

_______________________________________________________________ 
 
 
вміти : 

- користуватися культурологічними знаннями, широко використовувати 

суспільно-важливий гуманітарний аспект в вивченні і вирішенні любої 

прагматичної та професійної задачі; 

- розуміти проблематику та специфіку розвитку сучасної культури, 

використовуючи  культурологічні методики аналізу та критерії оцінок; 

-    логічно формулювати тези своєї відповіді;  

-    самостійно працювати над темою за вказаними джерелами;  

- стисло викладати провідні думки засвоєного матеріалу та самостійно 

віднайдених або запропонованих джерел;  

_______________________________________________________________ 
 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль (розділ) 1. Теоретичні аспекти культури. 

1.1. Предмет і завдання культурології.  Становлення культурологічної 

науки. Концепції культурології, об`єкт, предмет, задачі. Методи 

культурологічних досліджень. Культурологія і гуманізація освіти. . Зв`язок 

культурології з іншими науками . Актуальність культурології. 

1.2. Теоретичні аспекти культури. 



Поняття культури. Еволюція поглядів на культуру.  Структура та функції 

культури. Матеріальна та духовна культура. Світова та національна культура. 

Культура і природа, Культура і цивілізація. Культура і особистість.   

Соціалізація як ненаслідуване « навчання » культурі.  

________________________________________________________________ 
 

Змістовий модуль (розділ)  2. Художня культура (Мистецтво). 
2.1. Мистецтво як засіб творення особистості. 

Мистецтво як одна з форм духовної діяльності людини. . Історична 

динаміка розвитку мистецтва. Складність художньої творчості, її 

суб’єктивна неповторність. Образ і стиль в мистецтві. Проблема «якості» в 

мистецтві Види мистецтва, їх жанрова та стильова специфіка. Функції 

мистецтва. Соціальна значущість мистецтва. Вплив мистецтва на духовний 

розвиток особистості.  

 

    2.2. Архітектура та образотворче мистецтво. 

Архітектура як основа синтезу всіх інших видів мистецтва. Естетичний 

зміст і вираження суспільних ідей в художніх образах архітектури. 

Виражальні засоби архітектури. Типи архітектурних споруд. Архітектурні 

стилі.Образотворче мистецтво. Види та жанри. Живопис. Види живопису: 

монументальний, декоративний, станковий. Скульптура. Види скульптури: 

монументальна, декоративна, садово-паркова, станкова. Графіка. Види 

графіки: станкова, книжкова, плакатна, промислова. Гравюра та її види. 

 

2.3. Література та театральне мистецтво. 

Література як мистецтво слова. Три основні літературні роди: епос, лірика 

і драма. Основні літературні напрямки. 

Театральне мистецтво – самобутня ділянка кожного народу. Історія та 

проблеми розвитку театрального мистецтва. Історія українського театру.  

Витоки українського театру. Шкільна драма. Вертеп. Поява професійного 

театру в Україні. Театр модерн. Сучасний український театр. 

2.4. Музика та мистецтво кіно та телебачення. 



Музика як вид мистецтва. Роль музики в житті суспільства. Історія 

виникнення музики. Основні елементи та виражальні засоби музики.  Види 

музики. Жанри музики.. 

Кіно та телебачення як синтетичні види мистецтва. Історія фотографії. 

Кінетоскоп Едісона. Винахід братів Люм`єр. Перші кроки кінематографа в 

Україні. Сучасний кінематограф – наймасовіший серед мистецтв. Історія 

телебачення.  

 
________________________________________________________________ 

Змістовий модуль (розділ)  3. Історія світової культури. 
3.1. Світова культура в історичному контексті. Культура ранніх 

цивілізацій. 

Походження і головні етапи розвитку світової культури. Сутність 

культурної еволюції та її відмінність від біологічної. Загальна 

характеристика первісної епохи та її періодизація. Ранні форми культури: 

культура збирачів та мисливців, зародження продуктивного господарства. 

Характеристика первісних форм релігійних вірувань, їх специфіка та 

особливості. Первісне мистецтво, його синкретичний характер, перші 

здобутки. 

Культура ранніх цивілізацій, її особливості. Єгипет. Періодизація історії 

Стародавнього Єгипту. Особливості світосприймання стародавніх єгиптян: 

релігія, магія та міфологія. Теократичний характер влади фараона. Наукова 

думка: медицина, математика, астрономія та зачатки наукового 

світогляду.Архітектура (піраміди, заупокійні храми). Рельєфні 

зображення, розписи, скульптура. Стійкість методів та стилів  - канон в 

мистецтві Єгипту. Спадщина Стародавнього Єгипту. 

Месопотамія. Своєрідність месопотамської культури. Божественні закони 

та початок наукової класифікації явищ світу. Жреці, жриці, обряди. Перші 

в світі правові кодекси. Мистецтво Месопотамії. Зіккурат. Палаци і храми. 

Легенда про Вавілонську башту. Біля джерел біблійських сказань. 

Індія. Праісторія: культура Хараппи та культура «Рігведі». Держава: 

теорія і практика політичного життя. Повсякденне життя: касти, сім’я та 



мораль. Релігія: індуїзм, джайнізм, буддизм та іслам. Філософські 

концепції індійської культури та наукові знання. Мистецтво. Вклад Індії у 

світову культуру. 

Китай. Унікальність китайської культури: ритуал та етика. Релігійно-

філософські вчення: конфуціанство, даосизм, буддизм. Своєрідність 

мистецтва: триєдність каліграфії, поезії та живопису. Науковий геній 

Стародавнього Китаю. Великий шовковий шлях. 

3.2. Антична культура. Визначення поняття «античність». Характерні 

риси культури Давньої Греції. Давньогрецький поліс: політика, 

правопорядок ї закони. Боги грецького Олімпу. Від релігії до філософії. 

Феномен грецького чуда: народження наукового знання і розквіт 

мистецтва. Архітектура. Втілення ідеала гармонії і пропорцій в грецькій 

скульптурі. Літературні жанри. Давньогрецький театр. Організація 

театральних свят. 

Рим. Самобутність давньоримської культури. Від громадянина до 

підданого. Римський пантеон богів. Римське право. Місце науки в системі 

світогляду. Римське мистецтво. Монументальність та помпезність 

архітектури. Реалізм римської скульптури. Мозаїки, фаюмські портрети. 

Театральні видовища, гладіаторські бої. Спадщина давньоримської 

культури. 

 

3.3. Культура епохи Середньовіччя. 

Хронологічні рамки епохи. Християнська теологія і церква, їх роль в 

феодальному суспільстві. Священна інквізиція. Орден єзуїтів. 

Середньовічні школи і університети. Схоластика. Алхімія як феномен 

середньовічної культури. Візантія. Раннєхристиянська культура. Типи 

храмів ( базиліка, хрестово-купольний тип храму). Мозаїки, фрески, ікон 

описання, книжкова мініатюра. Культура Західної Європи і католицька 

традиція. Епоха рицарства. Романський стиль. Романські храми, замки 

феодалів. Готика. Готична архітектура. Емоційність і містичність готичної 

скульптури. Вітражна техніка. 



3.4. Культура епохи Відродження. 

Соціально-економічні передумови культури Відродження. Характер 

культури Ренесансу. Відродження античності. Відкриття світу і людини. 

Побутові типи Відродження. Зворотна сторона титанизму. Філософія 

гуманізму, наука і релігія. Мистецтво. Періодизація мистецтва епохи 

Відродження. Образотворче мистецтво. Великі італійці: Леонардо да Вінчі, 

Рафаель Санті, Мікеланджело Буонаротті – від гармонійної ясності до 

трагічного сум`ятя. Яскравий занепад італійського Відродження – 

творчість Тиціана. Література. Данте. Петрарка. Еразм Роттердамський. 

Т.Мор. Т.Кампанелла. Ф.Рабле. У.Шекспір. М.Сервантес. Реформація та її 

вплив на зміну світогляду в західноєвропейській культурі. Мистецтво доби 

Реформації. Нідерланди. Художня школа Нідерландів. Ян Ван Ейк. 

Портретні роботи художника. Ієронім Босх. Фантастика і сатира його 

полотен. Пітер Брейгель Молодший. Німеччина. Альбрехт Дюрер. Іспанія. 

Ель Греко.  Передумови і витоки європейського Просвітництва. Основні 

риси епохи. Наука та її ідеали. Філософські ідеї Дідро, Руссо, Вольтера. 

Виникнення стиля бароко. Поєднання віри і скепсіса, раціоналізма і 

містики в барочному світовідчутті. Формування великих національних 

художніх шкіл. Художні жанри епохи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

побутовий жанр. Фламандський живопис . Живописність Рубенса. 

Аристократичність Ван Дейка. Особливості голандського живопису. 

Рембрандт. Голанський пейзаж. Іспанська художня школа – Веласкес. 

Основні напрями мистецтва XVIII століття: рококо, сентименталізм, 

класицизм. 

        3.5. Європейська культура XIX-XX ст. 

Культура періоду промислового перевороту і утвердження капіталістичних 

відносин. Розвиток науки і техніки. Основні художні течії: класицизм, 

романтизм, реалізм. Світоглядні основи модерністського мистецтва. 

Культурне життя кінця XIX століття: віід натуралізму до символізму. 

   Особливості та загальні тенденції розвитку західноєвропейської 

культури в ХХ столітті. Техніка і цивілізаційний процесс. Художня 



культура. Модернізм як специфічний  культурний феномен ХХ століття. 

Еволюція модернізму від експресіонізму до концептуального мистецтва. 

Постмодернізм – феномен художньої культури, заглиблення естетичних 

експериментів ХХ століття. Новее художнє мислення: художник не імітує 

дійсність, а перетворює її. Становлення абстрактного мистецтва. Імена 

видатних представників. Технічна естетика. Дизайн. Масова культура і 

висока культура Заходу. Споживацький образ життя. Заглиблений інтерес 

до діалогу з іншими культурами. 

Змістовий модуль (розділ)  4. Історія української культури. 
4.1. Культура Київської Русі. 

Історія української культури в наукових дослідженнях. Передумови 

формування української культури. Найдавніші пам`ятки культури на 

території України. Кіммерійці. Скіфи. Скіфське мистецтво. Сармати. 

Міста-держви Північного Причорномор`я. Анти. Зарубинецька та 

черняхівська культури. Культура дохристиянської Русі. Побут давніх 

русичів, їх вірування та звичаї. Розвиток міст, торгівля, ремесла, 

землеробство. Мистецтво та писемність. Запровадження християнства та 

його  вплив на культуру Київської Русі. Розвиток писемності, освіти, 

книжкової справи. Мистецтво Київської Русі. Взаємозв`язки з культурою 

Візантії. Давньоруська література. Архітектурні пам`ятки Київської Русі. 

Образотворче мистецтво. Історичне значення культури Київської Русі. 

4.2. Українська культура XIV-  першої половини XVII. 

Соціально-політичні та історичні обставини розвитку української 

культури. Формування українського етносу. Національно-культурне і 

релігійне життя. Братства. Розвиток освіти і наукових знань. Острозька 

вища школа. Початок книгодрукування. Культурна діяльність Петра 

Могили. Полемічна література. Літописання. Архітектура і образотворче 

мистецтво. 

4.3. Українська культура другої половини XVII – XVIII століття. 

Історичні умови культурного життя українського народу. Культура 

козацької держави ( 1648-1781 ).  Релігійні вірування запорізьких козаків. 

Просвітницька діяльність козацької старшини. Самобутні риси культури 



Запорізької Січі. Розвиток освіти і науки в Україні. Культурно-

просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії. Видатні вчені і 

діячі Києво-Могилянської академії. Феофан Прокопович – видатний діяч 

просвітництва і культури. Григорій Сковорода – просвітитель, філософ, 

поет. Література. Театр. Музична культура. Кобзарство. Архітектура та 

образотворче мистецтво. Мистецтво українського бароко. 

4.4. Українська культура ХІХ-початку ХХ століття. 

Соціально-політичні та історичні обставини розвитку української 

культури. Українсько-національне відродження кінця  XVIII- початку XIX 

століть. Література. Геній і нація:Т.Г.Шевченко, значення його творчості 

для утвердження української культури. Образотворче мистецтво. 

Український авангард 1900-1910 рр. Музика. Українська музична культура 

в другій половині ХІХ століття. Микола Лисенко. Взаємозв`язок народної 

та професійної музики. Театр. Перші професійні театри. «Театр корифеїв». 

Архітектура і пошуки національного стилю: неоукраїнський стиль, 

необароко, модерн. 

 

 

4.5. Українська культура ХХ століття. 

    Основні етапи в історії української культури. Національно-культурне 

піднесення 20-х років. Суперечливість культурного процесу. Принципи 

культурної політики радянської влади. Український мистецький ренесанс. 

Розвиток науки, літератури і театру. Театральне мистецтво та музична 

культура. Творчість українських композиторів: Л.Ревуцького, 

Б.Лятошинського, В.Косенка та ін. Українська культура у 30-ті роки 

(«Розстріляне Відродження»), в роки війни та повоєнного часу. Створення 

українського кіномистецтва. Творчість О.Довженка. «Шістдесятники» у 

боротьбі за національно-культурне відродження. Архітектура і образотворче 

мистецтво. Культура в час перебудови та становлення незалежності України. 

Національна культура в сучасній Україні. Єдність світової та національної 

культур: діалог і взаємозбагачення. 
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