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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ В АСПІРАНТУРУ 

 

В програмі визначені основні блоки методології культурологічного 

аналізу, ключових концептуальних парадигм, категоріального апарату, 

теоретичної та практичної підготовки з курсу культурології як науки і 

навчальної дисципліни, спрямованої на створення концептуальної 

загальнотеоретичної бази (оволодіння загально культурологічним  

інструментарієм) для успішного вивчення теоретичних, практичних і 

прикладних навчальних курсів культурологічного циклу, виходу на 

соціокультурну практику, озброєння такими здобутками сучасної 

культурологічної науки, які б сприяли професійному становленню, а також 

самоактуалізації та самореалізації дослідника культуролога. 

Програма з вступного фахового випробування зі спеціальності «034-

культурологія, аспірантура» передбачає ознайомлення і вивчення питань з 

феноменології, герменевтики, компаративістики, семіотики культури, 

теоретичного психоаналізу, структуралізму і постструктуралізму, історії і 

теорії культури, семіотики культури, cultural studies, філософії культури, 

соціології культури, культурної антропології, мистецтвознавства та 

літературознаства.  

Абітурієнти повинні продемонструвати, а комісія оцінити їх наявний 

рівень знань про: 

 - методологію і методику культурології як епісистеми; 

- критичну саморефлексію науки, дискусії про її предмет і метод у 

парадигмальному контексті; 

- ключові школи культурології на базі міждисциплінарних зв’язків з 

філософією, філологією, мистецтвознавством, політологією тощо; 

- відмінність локальних дискурсів дослідження культури; 

- історію культурологічної думки та етапи становлення культурології як 

термінологічно й понятійно означеної окремої окремої науки; - від 

імпліцитних уявлень до інституційно оформлених напрямів;  

- основні закономірності розвитку культури в онтогенезі і філогенезі;  

-  інтеркультурні процеси та динаміку діалогу культур; 

 - характеристики людини в культурі як суб’єкта смислової творчості; 



- параметри позасвідомого як основи функціонування культури у 

символічних сценаріях (міфи, архетипи, фантазми, знаки, розриви); 

- механізми знакової діяльності в культурі, природу символу та символічного 

обміну; 

 - параметр функціонування культурних текстів; 

 -  проблеми конфліктів у міжкультурній комунікації;  

-  кроскультурні ідентичності, партикуляризм та універсалізм.  

 

Знання абітурієнта мають бути підкріплені уміннями і навичками: 

 - співставлення різних мтеодлогічних парадигм культурології в мета 

науковому контексті; 

вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат культурології;  

- застосовувати в практичній культурологічній діяльності  основні методи 

дослідження культурології (уявлення, інтерпретацію, рефлексію);  

- уміти визначати (діагностувати) характеристики психіки різних носіїв 

культури у складних соціальних відносинах сучасного світу; 

 - розрізняти культурні відмінності між різними цивілізаційними системами і 

одночасно віднаходити спільний знаменник між ними у формі культурних 

універсалій, що на практиці визначає роль культуролога як посередника у 

спілкуванні референтних груп, носіїв різних моделей символічної 

ідентичності.  

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ 

ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ 

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ) 

 

За шкалою 
університе 

ту 

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 

 

 

 

 

на питання теоретичного змісту 

10-99  Низький Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, 



бали  (не 

задовільно) 

його відповідь не має безпосереднього відношення 

до поставленого питання. Він не володіє основним 

категоріальним апаратом дисципліни, демонструє 

відсутність умінь міркувати, робити висновки. 

100-139 

балів 

Задовільний 

(задовільно) 

Відповіді на питання білету носять фрагментарний 

характер, переважно відтворюють знання на рівні 

запам'ятовування. Знання з предмету є неповними, 

він плутається у визначеннях, втрачає логіку та 

послідовність розкриття питання, не наводить 

приклади. 

140-169 

балів 

Достатній 

(добре) 

У відповідях допускаються неточності або 

помилки непринципового характеру, допускає 

помилки у наведенні прикладів, проте абітурієнт 

демонструє розуміння матеріалу, логічно 

обґрунтовує свої міркування. 

170-200 

балів  

Високий 

(відмінно) 

Абітурієнт дає повну розгорнуту відповідь на 

питання білету, демонструє вільне володіння 

понятійним апаратом, повністю розкриває суть 

поставленого питання, добре орієнтується у 

міжпредметних зв'язках, наводить приклади. 

Тривалість підготовки до усної відповіді на фаховому випробуванні 

може становити 30-40 хвилин. 

  Максимальна кількість набраних балів при фаховому випробуванні та 

правильних відповідях на всі завдання – 200. 

Вступникам д оаспірантури забороняється заходити до аудиторії, в якій 

проводиться екзамен, після 30 хвилин з початку його проведення. Не 

дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин 

іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом 

процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора. 

  Вступникам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які 

книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці 

книжки або папери можуть знаходитися. 

 Будь-який вступник, який здійснив: 

 а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися 

цими матеріалами під час іспиту 



 б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого 

слухача, або допомогти іншому студентові буде позбавлений права складати 

іспит. На вимогу екзаменатора студент повинен терміново залишити 

екзаменаційну аудиторію. 

  Під час проведення іспиту вступникам забороняється спілкуватися 

одним з одним. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора. 

Оцінювання рівня знань проводиться кожним із членів предметної 

комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 

оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення 

членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) 

вступного фахового випробування виголошуються головою предметної 

комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після 

закінчення іспиту. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

  Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки 

й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або 

«не рекомендовано до зарахування». 
 

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ  

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «034 – КУЛЬТУРОЛОГІЯ» 

 

Блок 1. Загальна методологія культурології.  

1. Мова як «дім буття» (М. Гайдегер) та мова як Письмо (Ж. Деріда). 

2. Філософські концепції часу в культурології: «темпоральність» А. 

Бергсона, Dasein М. Гайдегера, «гіпостазіс» Е. Левінаса. 

3. Моделі божевілля як культурного стану у концепціях М. де Унамуно, Ю. 

Лотмана, М. Фуко, Ж. Дельоза. 

4. «Машина бажань»,  «тіло без органів», «шизоїдний суб’єкт»  як 

концепти культурології (Ж Дельоз, Ф. Гваттарі). 

5. Порівняльний аналіз понять «толерантність», «лояльність», «ліберальна 

іронія» (П. Рікер, Р. Рорті). 

6. Психоаналітичний концепт Чужого («Тінь» К.Г. Юнга, «Не-Я» Г.С. 

Салівана, «Чужинець» Ю. Крістєвої, Foreign, Alien, Strange Б. 

Вальденфельса). 

7. Порівняльний аналіз локальних дискурсів культурологічних 

досліджень: культурологія – культурна антропологія – cultural studies. 

8. Специфіка поведінки маси в віртуальному просторі (М. Маклюен, З. 



Бауман, У. Еко, Ж. Бодрійяр, Е. Тофлер). 

9. Неопозитивізм ХХІ століття та “Third Culture” в гуманітарній науці (за 

Сл.Жижеком). 

10. "Парадигма пам`яті", її зв'язок з дослідженнями медіа й травми. 

11. Методологія Cultural Studies в США та Великобританії на сучасному 

етапі. 

12. Прикладна культурологія як сфера застосування культурологічних 

концепцій до аналізу конкретної гуманітарної проблематики. 

13. Специфіка утворення культурологічних глосаріїв ХХІ століття; 

методологія Михайла Епштейна. 

14. Методологія сучасної медіафілософії пострадянського простору. 

15. Адекватність постмодерністської методології в культурології ХХІ 

століття. 
 

Блок 2. Теоретична культурологія.  

1. Аксіологія. Предмет, методи, місце в структурі філософського знання. 

2. Аксіологія неокантіанців.  

3. Аксіологія культури в змісті освітньо - філософського знання.  

4. Зміна освітньої парадигми: від знанієвої до компетентнісьної  і 

рефлексивно-методологічної.  

5. Взаємодія культур як ціннісних систем. Конфлікт та переоцінка цінностей.  

6.  Світ цінностей. Принципи їх класифікацій. 

7.  Методика викладання поняття культура в парадигмі класичної та 

некласичной філософії. 

8. Мистецтво та філософія як способи «кодування» ціннісних смислів. 

9. Феномен повсякденності: аксіологічно-смисловий аспект 

10. Уявлення про культуру в різних гуманітарних парадигмах. Визначення 

культури в антропології, семіотиці, соціології культури, філософії 

культури. 

11. Соціокультурний контекст інституціалізації культурології як парадигми 

гуманітарного мислення. Дискусії про автономний статус та предметне 

поле культурології. 

12. Критична теорія Франкфуртської школи. 

13. Семіотична парадигма та її роль у становленні культурологічної теорії. 

Концептуальні засади Московсько-Тартуської школи. 

14. Богослов’я про культуру: принципи, напрями, традиції. 

15. Культурологічні аспекти Люблянської школи.  

 
 



Блок 3. Прикладна культурологія 

1. Критика культурології як штучного пострадянського псевдонаукового 

конструкту західними гуманітаріями (М. Ларюель, Б. Хюбнер тощо). 

2. Співвідношення теорії та історії культури в загальноосвітньому курсі 

“Культурологія”. 

3. Відомі російські культурологи та культурологічні школи. 

4. Значення авторських спецкурсів в системі культурологічної освіти. 

5. Специфіка викладання культурології в негуманітарних групах. 

6. Відомі українські культурологи: імена, праці, сфера дослідницьких 

зацікавлень. 

7. Комп’ютерні засоби наочності і комунікації у викладанні культурології, 

“віртуальна освіта”. Найвідоміші культурологічні сайти. 

8. Значення авторських спецкурсів в системі культурологічної освіти. 

9. Синергетика як методологія в культурології. Принцип самоорганізації 

в синергетиці і його значення в індивідуальній роботі. 

10. Базові принципи формування лекційного курсу з культурології. 

11. Сучасний статус культурології в системі освіти України. Основні 

проблеми, пов’язані з викладанням культурології в українських ВНЗ. 

12. Історія існування культурології як університетської дисципліни в Росії 

і Україні. 

13. Розробка культурологічних проблем у радянської філософської думки: 

соціально-антропологічна школа та Київська світоглядна школа. 

14. Поняття навчально-методичного комплексу. Рівні навчально-

методичного комплексу підготовки фахівця-культуролога. 

15. Нетрадиційні форми проведення занять з культурологічних дисциплін. 

Рольова гра на культурологічному занятті: методи та приклади. 
 

Блок 4. Актуальні проблеми сучасної культурології 

1. Теорії класичного глобалізму melting pot в західній культурі ХХ-ХХІ 

століть (Р. Робертсон, У. Бек, М. Кастельс, З. Бауман та ін). 

2. Класична ліберальна доктрина мультикультурализму ХХ століття (Ч. 

Кукатас) та її критика в ХХІ столітті (В. Малахов). Межі толерантності за 

П. Рікером. 

3. Концептуальні основи альтерглобалізму та теорії глокалізації (за Роландом 

Робертсоном, Девідом Гелдом та Зігмундом Бауманом). Поняття 

культурного «локусу» («локальності, «хабу», «кластеру») та контексти 

його вживання. 

4. Класифікація основних форм антиглобалізму Заходу і Сходу: скептицизм, 



реформаторство, гіперглобалізм, сапатим, фундаменталізм тощо. 

5. Два погляди на культуру «третьої хвилі»: апологетичний (теорія 

«революційного багатства» Е. Тоффлера) та скептичний (теорія брендингу 

і доктрина шоку Наомі Кляйн).  

6. Культурологічні аспекти діяльності «Вільного єврейського дома учіння» - 

класичної школи діалогу в ХХ столітті (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, Ф. Ебнер, 

О. Розеншток-Хюссі). 

7. Символічна фігура Іншого у філософії діалогу: відмінність поглядів М. 

Бубера (Інший як Ти), Е. Левінаса (Інший як «обличчя»), П. Рікера (Сам як 

Інший).  

8. Семіотичний погляд на динаміку діалогу культур (за Ю. М. Лотманом). 

9. Концептуалізація категорії «Третій» у філософії діалогу (М. Бахтін, Ж.П. 

Сартр, Е. Левінас). 

10. Прикладні аспекти діалогічної філософії: школа діалогу культур В.С. 

Біблера та її використання в сучасній системі освіти. 

11. Порівняльний аналіз класичного (трансценденталізм) та некласичного 

(феноменологізм) дискурсів творчості  (теорія «привиду і зомбі» С. 

Шейха). 

12. Концептуальні засади класичного дискурсу творчості: деміургізму 

Платона, середньовічна семантика ікони, новочасна естетика Г.В.Ф. 

Гегеля. 

13. Концептуальні засади посткласичного дискурсу творчості: «трагедія 

творчості» за М. Бердяєвим, теорія інтуїції А. Бергсона, ідея 

«філософського суїциду» А. Камю та концепція сублімації З. Фройда.  

14. Теорія трансестетики Ж. Бодрійяра та її вплив на некласичний дискурс 

творчості. 

15. Сучасні концепції творчості в західній культурі. Теорія естетичної 

взаємодії Н. Бурріо в кураторських практиках «нульових».  

 

5. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 

випробування (особи, що потребують особливих умов складання 

випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням 

Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження 

вступних випробувань. 

 

6. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 
ВИПРОБУВАННЯ  

7.  
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 

Факультет філософської освіти і науки 

 

Ступінь: аспірантура              

Галузь знань: 03 – гуманітарні науки Вступне 



фахове 

Спеціальність: 034 - культурологія   

випробування               

На базі ОКР: магістр  

 

Екзаменаційний білет № 7 

1. Порівняльний аналіз локальних дискурсів культурологічних 

досліджень: культурологія – культурна антропологія – cultural 

studies. 

2. Аксіологія культури в змісті освітньо -філософського знання.  

3. Відомі російські культурологи та культурологічні школи. 

4. Теорії класичного глобалізму melting pot в західній культурі 

ХХ-ХХІ століть (Р. Робертсон, У. Бек, М. Кастельс, З. Бауман 

та ін). 
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Інформаційні ресурси 

1. Лекции по культурологии: https://culture.wikireading.ru/71424 

2. Культурология. Классические труды: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1442 

3. Флиер А.Я. Современная культурология: 

http://ecsocman.hse.ru/data/918/927/1217/012Flier1.pdf 

4. Культурология под. ред. А.А. Радугина: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/radugin-culturology-2001-l.pdf 

5. Электронная библиотека RoyalLib.com: https://royallib.com/ 

6. Вестник культурологии: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-

kulturologii?i=1054165 

7. Культурология как наука: за и против: 

https://www.lihachev.ru/news/5466/5987/ 
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