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Пояснювальна записка 

 

Ця програма визначає базові принципи відбору для навчання на 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» (2-4 курс) у МДУ, сутність 

процедури переводу відповідно до освітньої програми спеціальності 

«Культурологія», освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності 

«Культурологія». 

У програмі визначено критерії відбору осіб, які:  

1) переведені або поновлені для подальшого навчання на 2-4 курс за 

освітнім ступенем «Бакалавр»;  

2) вступають для здобуття другої вищої освіти; 

3) вступають на паралельне навчання. 

Програма набуває чинності з моменту затвердження її ректором. 
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Загальні положення 

1. Ця програма встановлює порядок для зарахування або поновлення осіб 

для подальшого навчання, а також для отримання другої вищої освіти: 

За освітнім ступенем «бакалавр», які були зараховані для навчання на 

спеціальності «Культурологія» за освітнім ступенем «Бакалавр». 

2. Зарахування (переведення, поновлення, друга вища) відбувається на 

конкурсній основі за зазначеними в програмі критеріями. 

3. До участі в співбесіді за освітнім ступенем «Бакалавр» допускаються всі 

особи, які були зараховані для навчання на спеціальності «Культурогогія» 

за освітнім ступенем «Бакалавр»; 

4. Для здійснення процедури відбору призначається конкурсна комісія. До 

складу комісії входять: 

- провідні фахівці випускної кафедри, 

- адміністрація факультету  (декан факультету, заступник декана факультету,  

завідувач випускаючої кафедри). 

Етапи та критерії проведення співбесіди 

При переведенні або поновленні, вступу  для здобуття другої вищої 

освіти та паралельного навчання на освітній ступень «Бакалавр» 

спеціальності «Культурологія» передбачається проведення співбесіди. Під 

час співбесіди  студент повинен відповісти на 3 теоретичні питання. 

До програми співбесіди для студентів, що вступають на 2 курс 

спеціальності «Культурологія» включено 3 питання. 

Оцінювання відповіді на питання співбесіди відбувається за 

шкалою від 0 до 100 балів; 25 – прохідний бал. 

Відповідь студента зараховується в наступних випадках: 

-  теоретичні питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання 

викладено в логічній послідовності, зроблено висновок; 

-  теоретичні питання розкрито в повному обсязі, але матеріал викладено в 

недостатній логічній послідовності або зроблений неправильний висновок; 
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-  питання розкрито не в повному обсязі, зроблені незначні помилки. 

За результатами співбесіди відповідь студента не зараховується, якщо 

більша частина теоретичних питань не була висвітлена або всі питання 

повністю не розкриті. 

Вимоги до професійного відбору 

До МДУ за спеціальністю 034 – Культурологія переводяться або 

поновлюються особи без обмеження віку, які були зараховані для навчання 

на спеціальності «Культурологія» за освітнім ступенем «Бакалавр». 

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та 

професійної підготовки, що визначені в освітній програмі, при відборі 

вступників ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді 

системи знань, умінь і навичок, визначених проектом стандарту вищої освіти 

першого рівня вищої освіти зі спеціальності 034 «Культурологія». 
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Питання для студентів, що переводяться, поновлюються, 

або претендують на другу вищу освіту або паралельне навчання  

на 2-4 курси спеціальності «Культурологія» 

за освітнім ступенем «бакалавр» 

 

Питання з дисципліни «Історія України» 

Початки людського життя на території України. Ранній залізний вік на 

території України. Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї та 

Криму. Давні слов’яни. Київська держава за перших князів. Київська держава 

за правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Київська 

Русь за наступників Ярослава Мудрого. Роздробленість Київської Русі. 

Утворення Галицько-Волинської держави. Монгольська навала на українські 

землі. Українські землі під владою Польської та Литовської держав у другій 

половині XIV – першій половині XVI ст. Українські землі під владою Речі 

Посполитої у другій половині XVI ст. – першій половині XVIІ ст. 

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст. 

Українські землі у другій половині XVII ст. Поділ Гетьманщини та боротьба 

за незалежність. Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII 

ст. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій 

половині XIX ст. Україна в Першій світовій війні. Українська революція. 

УСРР в умовах нової економічної політики. Західноукраїнські землі в 1921–

1938 рр. Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Післявоєнна 

відбудова і розвиток України в 1945 – на початку 1950-х рр. Україна в період 

загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – поч. 1980-х рр.). 

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. Україна в 

умовах державної незалежності (1991–початок ХХІ ст.). 

 

Питання з дисципліни «Історія української культури» 

Культура Київської Русі та європейський контекст. Характеристика 

культурних процесів в умовах формування українського етносу (друга 
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половина XIV – XV століття). Братства та їх культурно-просвітницька 

діяльність. Бароко в українській культурі XVII ст. Українське національно-

культурне піднесення ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. та його соціально-політична 

обумовленість. Культура українського козацтва та її особливості. Епоха 

Просвітництва в українській культурі XVIІІ ст. Класицизм у музиці, 

архітектурі і живописі в Україні. Національно-культурне відродження в 

Україні наприкінці XVIII – початку ХІХ ст.. Українській романтизм у 

літературі, театральному і музичному мистецтві. Національно-культурне 

відродження в Україні другої половини ХІХ ст.. Особливості національного 

культурного простору у ХІХ ст.. Здобутки української культури в період її 

національно-культурного відродження 1917-1920 років. Тоталітаризм і 

«розстріляне відродження» 20-30-х років ХХ ст., та його трагічні наслідки 

для української культури. Культурні процеси в Україні у роки Другої світової 

війни. Культурний процес в Україні у повоєнний період. Культурне і духовне 

життя в Україні часів хрущовської «відлиги». Національно-культурне 

відродження в Україні у другій половині 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. 

Розвиток культури в Україні на сучасному етапі. 

 

Питання з дисципліни «Культурологія» 

Еволюція поняття «культура». Співвідношення понять культура та 

цивілізація. Функції культури. Види і типи культури. Форми культури. 

Особливості духовної культури. Міфологія як перша форма культури. 

Релігія, право, мораль в системі культури. Мистецтво як форма суспільної 

свідомості. Основні етапи культурогенезу. Культурний простір: сутність, 

структура, динаміка. Закономірності формування і розвитку культури. 

Становлення і сутність культурології як науки про культуру.  Роль Л.Уайта  в 

становленні культурології як самостійної наукової галузі. Місце 

культурології в системі наук. Характеристика складових культурології: 

філософія культури, історія культури, прикладна культурологія. 
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Питання з дисципліни «Вступ до фаху» 

Культура як «друга природа». Роль культурних практик в процесі 

соціалізації людини. Особливості професійної роботи в галузі культури. 

Професійна і аматорська культурна діяльність. Творчість як невід'ємна 

складова соціокультурної діяльності. Соціокультурні умови формування і 

розвитку спеціальності «Культурологія». Основні етапи становлення 

професії культуролога. Естетично-виховна діяльність культуролога – 

організатора культурно - дозвіллєвої діяльності. Вимоги до фахівця 

культурно-мистецького спрямування в сучасному суспільстві. Роль 

культуролога в експертній оцінці  та збереженні культурних пам’яток.  

 

Питання з дисципліни «Музеєзнавство» 

Музей як соціокультурний об’єкт. Історія походження музеїв. Основні 

етапи розвитку музейної справи. Найвидатніші музеї світу. Функції музею в 

суспільстві. Різновиди музеїв. Особливості музейної експозиції. Поняття про 

музейний фонд. Основні напрями діяльності музейної установи.  

Музейна справа в Україні. Регіональні музеї. Роль музеїв в процесі  

патріотичного виховання молоді. Новітні технології експонування в сучасних 

музеях. Експертиза цінності культурних пам’яток. Просвітницька діяльність 

музеїв. Особливості музейної екскурсії. 

 

Питання з дисципліни «Історія стародавньої культури» 

Особливості первісної культури. Найдавніші вірування та культи в 

первісну добу. Характеристика матеріальної культури доби палеоліту-

мезоліту-неоліту. Вплив неолітичної революції на формування  

комунікативної системи. Первісне мистецтво: синкретичність, зв'язок з 

ранніми формами релігії, особливості еволюції. 

Умови формування стародавніх цивілізацій. Міфологія як основа 

світогляду і перша форма культури: характерні риси, класифікація міфів. 
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Естафетні зв’язки в культурі перших цивілізацій. Теорія осьового часу 

(К. Ясперс) як основа для розуміння давніх цивілізацій.  

Сутність східного і західного типу культур. Цивілізації Месопотамії, 

Єгипту, Індії і Китаю як культури східного типу. Основні досягнення, 

особливості міфологічних уявлень, вплив на подальший культурний 

розвиток. Культура Античності як західний тип культури. Особливості 

грецької міфології. Роль мистецтва в пропаганді полісної  свідомості  в 

стародавній Греції.  Спадкоємність культурного розвитку античної доби. 

Основні культурні досягнення Античності.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

Для вступу на спеціальності МДУ ОС «Бакалавр» (ІІ, ІІІ курс) (друга вища освіта / 

переведення-поновлення) оцінювання знань відбувається за такою системою: 

Фахова співбесіда – за 100-бальною шкалою: 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

зараховано 

90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 

 

Рівні навчальних 

досягнень 
Бали 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

 0-1 Вступник розрізняє об’єкти вивчення. 

I. Незадовільний 9-16 
Вступник відтворює незначну частину навчального матеріалу, має 

нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.  

 17-24 
Вступник відтворює лише частину навчального матеріалу; виконує 

елементарні завдання.  

 25-38 
Вступник здатний до відтворення основного навчального 

матеріалу, може повторити за зразком певну операцію, дію.  

II. Середній 39-47 
Вступник відтворює основний навчальний матеріал, здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати 

правила, визначення, поняття. 

 48-55 

Вступник виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 

недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні 

завдань за зразком. 

 56-69 

Вступник правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії . 

III. Достатній 70-79 

Знання вступника є достатніми, він (вона) застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. 

Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.  

 80-89 

Вступник добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією. 

 90-93 
Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх 

у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення. 

IV. Високий 94-96 
Вступник має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити 

інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.  

 97-100 

Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися 

джерелами інформації, приймати рішення.  
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