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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма кваліфікаційного екзамену визначається обов’язковими та 

спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями. 

Кваліфікаційний екзамен виявляє рівень засвоєння студентом навчального 

матеріалу, набутих компетентностей, передбачених освітньою програмою 

цього курсу, і охоплює її зміст, визначений відповідним стандартом вищої 

освіти. 

Програма складена з урахуванням вимог навчального плану, вона 

знайомить студентів з методикою підготовки до екзамену, встановлює 

питання основних курсів, які виносяться на екзамен. 

Кваліфікаційний екзамен передує виконанню та захисту 

кваліфікаційної роботи, за спеціальністю 034 Культурологія.  

Під час комплексного екзамену відбувається перевірка якості знань з 

таких обов’язкових дисциплін загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки як «Культурологія ментальності», «Візуальна 

комунікація», «Гуманітарні стратегії в розвитку сучасної культури»,       

«Школа діалогу культур».  

Кваліфікаційний екзамен проводиться в усній формі і  не перевищує 

трьох годин на академічну групу. 

Кожен білет містить три питання, які пропорційно охоплюють основні 

теоретико-методологічні проблеми та емпіричний матеріал згаданих 

навчальних дисциплін.  

Студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти 

продемонструють вміння аналізувати культурні права та свободи людини, 

форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації 

з врахуванням регіональної специфіки, аналізувати текстові та візуальні 

джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати 

інформацію у відповідності до професійних задач.  

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО 

ЕКЗАМЕНУ 

 

Підсумок складання кваліфікаційного екзамену оцінюється відповідно 

до затвердженої в установленому порядку рейтингової системи оцінювання 

за 100-бальною шкалою з наступним переведенням оцінки до національної 

шкали ("Відмінно", "Добре", "Задовільно", "Незадовільно") та шкали ЕСТS 

(наприклад, 85/Добре/В).  

Рішення,  щодо підсумкової оцінки набутих випускниками 

компетентностей, приймається на закритому засіданні комісії відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів її членів, які брали участь у 

засіданні, за обов'язкової присутності голови. При рівній кількості голосів  

 



 

 

голос голови ЕК є вирішальним. Підсумкова рейтингова оцінка за 100-

бальною шкалою визначається як середньозважена рейтингова оцінка всіх  

членів ЕК, включаючи голову, з її наступним переведенням до національної 

шкали та шкали ЕСТS.  

Повторне складання (перескладання) кваліфікаційного екзамену з 

метою підвищення оцінки (у тому числі позитивної за національною 

шкалою) не дозволяється. 

 

Таблиця відповідності шкал оцінювання 
Оцінка за шкалою Академії 

(бали) 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

90–100 А Відмінно 

 

 

82–89 

В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX Незадовільно 

 1–34 F 

 

Оцінки „А – Відмінно” заслуговує студент, який повністю виконав 

завдання комплексного екзамену, а саме: дав змістовну, вичерпну відповідь 

на питання з дисциплін, включених у програму екзамену. 

Оцінки „В – Дуже добре” заслуговує студент, який повністю виконав 

завдання комплексного екзамену, а саме: дав змістовну, вичерпну відповідь 

на теоретичні питання з дисциплін, включених в програму екзамену; але є 

незначні зауваження щодо висновків та практичних прикладів в ході 

відповіді.. 

Оцінки „С - Добре” заслуговує студент, який повністю виконав 

завдання комплексного екзамену, а саме: дав змістовну, вичерпну відповідь 

на питання з дисциплін, включених в програму екзамену; але виконане одне 

з завдань має незначні помилки і не повністю відповідає компетентностям 

майбутнього фахівця. 

Оцінки „D - Задовільно” заслуговує студент, який демонструє знання 

основного матеріалу з дисциплін, включених в програму екзамену, але 

припускається деяких неточностей; не виявив високого рівня підготовки та 

припустився помилок. 

Оцінки „Е - Достатньо” заслуговує студент, який демонструє знання 

основного матеріалу з дисциплін, включених в програму екзамену, але 

припускається деяких неточностей; не виявив належного рівня підготовки 

та припустився помилок. 

Оцінки „FХ - Незадовільно” заслуговує студент, який не відповів на 

питання кваліфікаційного екзамену з дисциплін, включених в програму 

екзамену. 

 



 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

           Зміст кваліфікаційного екзамену та рейтингова система оцінювання 

набутих компетентностей відображаються в освітній програмі, яка 

розроблена випускового кафедрою культурології та інформаційних 

комунікацій з урахуванням вимог стандарту вищої освіти і затверджена 

проректором з науково-педагогічної роботи. 

                                     

3.1. Зміст дисциплін 
 

3.1.1.КУЛЬТУРОЛОГІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ      

             Розкрити поняття ментальності та національного характеру українців. 

Поняття національного характеру та ментальності, які охоплюють типові 

якості і психологічні особливості етнічної групи, яка має спільну територію, 

мову, історію, культуру, звичаї, символи, що відрізняють її від сусідніх 

народів. Етнічні складники українського характеру. Соціопсихічні риси 

українського характеру. Зміни в українській психології значною мірою 

залежать також і від насильницького насадження чужої мови. Хоча багато 

дослідників, переважно іноземних, далеко не завжди можуть збагнути всю 

глибину цієї трагедії для української нації. Найґрунтовніше проблему 

залежності культури народу від його мови розробили американські вчені: 

Бенджамін Лі Уорф (1897—1941) — інженер, мовознавець і антрополог та 

Едуард Сепір (1884—1939) — спеціаліст з етнолінгвістики. Їхні концепції 

отримали назву “теорії Сепіра-Уорфа”.  

Усвідомити, що знання про національні риси характеру, психологічні 

особливості народу потрібні перш за все для самовдосконалення кожного 

індивіда. Прадавній афоризм “пізнай самого себе”, не раз проголошуваний 

античними мудрецями і розвинутий вітчизняним філософом Григорієм 

Сковородою, не втратив своєї вартості й сьогодні. 

        Розглянути стратегічні проблеми культурної політики на міжнародному, 

національному та регіональному рівнях в контексті сучасних світових 

інтеграційних процесів. Розкрити проблеми і перспективи охорони 

культурної спадщини українського суспільства. Дефініції  та  базові  поняття  

дисципліни. Визначити мету та проблеми вивчення  «культурології 

ментальності» як напрямку наукового знання. Розкрити соціально-

психологічні аспекти ментальності, проблеми ментальності в контексті 

концепції мультикультуралізму, проблеми діалогу культур з різними 

ментальностями.  

          Розкрити теоретико-методологічні основи охорони культурної 

спадщини, перспективи охорони матеріальної та нематерільної культурної  

спадщини.  Нематеріальна культурна спадщина : формальна і неформальна 

освіта. Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної культурної  

 



 

 

спадщини на державному і регіональному рівнях. Управління засобами 

інформаційного забезпечення у популяризації нематеріальної культурної 

спадщини. Роль ЮНЕСКО у сфері охорони нематеріальної культурної 

спадщини України.  

Ментальність в умовах  мультикультуралізму 

     Соціально-психологічні аспекти ментальності. Ментальність і 

мультикультуралізм: основні концепції (У. Кімлика, Ч. Кукатас, Б. Беррі. 

Діалог і конфлікти культурних ідентичностей. 

Теоретико-методологічні основи охорони культурної спадщини 

     Меморіалізація і забуття. Перспективи охорони культурної спадщини. 

Актуалізація нематеріальної спадщини: форми і методи. Середовищний 

музей як феномен сучасних культурних індустрій.  

 

3.1.2. ВІЗАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 

Теоретичні та емпіричні основи аналізу різноманітних явищ сучасної 

візуальної культури та базові знання в області візуальних комунікацій. 

розкрити сутність, форми, функції, а також особливості сучасної візуальної 

культури. Практичне використання технологій в галузі візуальної культури. 

Уявлення про предметне поле, напрямки та стратегії візуальної комунікації. 

Теоретико-методологічні основи дослідження візуальних комунікацій. 

Сучасні технології візуальної комунікації. Психологічні засоби впливу 

візуальної інформації на аудіторію. Сучасні інноваційні практики в сфері 

мас-медіа. 

Розкрити наукові засади дослідження форм візуальної комунікації. 

Теоретичні концепції вивчення візуальних комунікацій.  Формування 

візуальної мови інформаційного повідомлення . Ключові фактори зорового 

сприйняття. Візуальні образи як засіб передачі даних. Мова візуальних 

символів в системі невербальних засобів комунікації. . Форми представлення 

даних. Вибір способу візуалізації.  

Визначити мету візуального медіатексту – поінформувати аудиторію, 

на відміну від творів мистецтва, де головне завдання – викликати естетичне 

задоволення. Візуальний текст досягає своєї мети через образи, які завжди 

емоційно забарвлені. Саме ця емоційність та ілюзія самостійності 

осмислення інформації роблять візуальні медіатексти найцікавішими для 

споживача повідомлення. Сьогодні візуальний текст є предметом 

дослідження різних наукових дисциплін. Філософи намагаються збагнути 

онтологічний та гносеологічний аспекти візуальних образів та їх роль у житті 

 людини. У межах психології візуальний текст традиційно цікавить  

дослідників як предмет перцепції. Дослідники В. Петренко та В. Коротченко 

розглядають візуальну семантику текстів живопису, створення візуального 

образу в мистецтві. Найбільший інтерес до візуального тексту науковці  

 



 

 

виявляють у межах лінгвістичних студій, в центрі яких є дослідження 

візуальної мови.  

   Розкрити засоби візуальної риторики в реалізації комунікативної інтенції 

адресанта рекламної комунікації . Стратегією реклами є атракційна, 

актуалізована, зокрема, тактикою іконічної візуалізації через прийом апеляції 

до засобів візуальної риторики – зображувальних еквівалентів мовних тропів 

чи фігур (метафор, гіпербол, метонімій, порівнянь, синекдох тощо). Засобами 

візуальної риторики можуть виступати ті семіотичні одиниці (фотографії, 

малюнки, картини тощо), які мають концептуально-символічне значення. У 

статті розглянуто такі засоби візуальної риторики: візуальна метафора, 

іконограма кітч та візуальна метонімія. Суть візуальної метафори полягає в 

тому, щоб передати уявлення про деякий об’єкт за допомогою 

зображувальних засобів, які переносять ознаки одного предмета, явища на 

другий за принципом аналогії, подібності чи порівняння. Іконограма кітч у 

рекламі – використання відомих творів мистецтва як сучасної марки чи 

товару, тобто апелювання до шедеврів мистецтва чи авторитетів із метою 

збільшення продажу рекламованої продукції. Візуальна метонімія – вид 

концептуальної метонімії, у якому певний концепт чи поняття представлене 

через його зображувальну складову частину чи навпаки. 

Візуальна культура 

Візуальна культура як соціокультурний феномен (сутність, функції). Форми 

візуальної культури. Психологічні аспекти візуальної культури.  

Візуальна комунікація  як форма масової інформації 

Візуальна комунікація: сутність, форми, функції, ключові поняття та 

вектори аналізу. Теоретико-методологічні основи дослідження візуальних  

комунікацій. Термінологічний апарат. Стратегії візуальної комунікації. 

Сучасні інноваційні практики в сфері мас-медіа. 

 

3.1.3 ГУМАНІТАРНІ СТРАТЕГІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

Висвітлення як теоретичних, так і практичних аспектів процесу 

гуманітаризації культури та її стратегічного скеровування, розкриття змісту 

ключових концептів та науково-термінологічного апарату, підходів, що 

використовуються при вивченні міжкультурного діалогу як способу взаємодії 

української та європейської культур. 

         Окреслити базові засади сучасної гуманітарної та культурної політики 

держави як основи для вироблення гуманітарних стратегій в сфері культури. 

Розкривати сутність гуманітарних стратегій в процесі формування діалогової  

парадигми культури. Визначати національно-стильові чинники міжкультурного 

діалогу. Аналітично та критично оцінювати здобуті знання для раціонального 

аналізу, пошуку перспектив та оптимальних шляхів розвитку гуманітарних  

 



 

 

стратегій з метою їх адаптації та оптимального застосування в сучасних 

українських соціокультурних реаліях. 

  Розкрити основні нормативно-правові засади державного управління у 

духовній сфері українського суспільства визначені у Конституції України, а 

також у законодавчих та програмних актах, якими керуються сьогодні у своїй 

діяльності органи виконавчої влади, здійснюючи державну політику в 

галузях освіти, культури та ЗМІ. Особливості державної політики щодо 

формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства. 

Визначити фактори формування етнонаціональної ситуації в Україні 

Системологічний дискурс сучасної культури як передумови цілісності 

культурологічної теорії 

       Розвиток сучасної культури»: мета, завдання та значення курсу в 

процесі фахової підготовки культуролога. Актуальні аспекти системного 

підходу до гуманітарного досвіду культури. Сутність, об’єкт та функції 

державної гуманітарної та культурної політики. Поняття про гуманітарну 

стратегію та неоологічні виміри культурної свідомості. Теорії та концепції 

сучасних гуманітарних стратегій в сфері культури. 

Діалог культур в сучасній Україні: стратегія реалізації 

Діалог культур як семіотичне явище та провідне поняття культурології. 

Сутність діалогової парадигми у формуванні сучасного культурного 

простору. Практичні виміри реалізації діалогової стратегії культури: 

теоретичні та практичні аспекти. Сучасний культурно-мистецький проект як 

чинник реалізації культурних стратегій. 

Гуманітарні стратегії в українській культурі: презентація на 

міжнародній арені 

Творча особистість як чинник гуманітарної стратегії в культурі. Культурно-

мистецька спадщина України: репрезентації у світовому культурному 

просторі. Культурно-мистецька спадщина України: репрезентації у 

світовому культурному просторі. Сучасні культурні інституції: провідні 

вектори реалізації гуманітарних стратегій. 

 

4.1.4. ШКОЛА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР  

           Розкриття змісту ключових концептів та науково-термінологічного 

апарату, підходів, що використовуються при вивченні діалогу культур та 

міжкультурного діалогу як способу взаємодії української та європейської 

культур. Окреслити базові поняття діалогу в культур-філософському 

дискурсі та виокремити етапи культурно-історичного становлення теорії 

діалогу. Розкривати сутність та культуротворчий потенціал діалогової 

парадигми культури. Виявлення значення мистецького освітнього простору  

як проекту школи діалогу культур. Науково-методологічні засади 

формування комунікативної культури майбутніх фахівців.. 

            



 

 

Визначити теоретично-методологічні засади та змістові складові діалого-

культурологічного проекту освіти в Україні, спираючись на  філософію 

діалогу. Стосовно культурології філософія діалогу виконує функцію одного 

із провідних її методологічних напрямів, який передбачає інтерпретацію 

культури як простору взаємодії культур. Відтак, маємо справу з філософією 

діалогу як культурологічною проблемою, преломленою крізь освітню 

"призму". 

        Становлення і розвиток національної системи освіти відбувається нині в 

контексті входження України в глобальний "інтердискурсивний дискурс" 

інформаційного суспільства з притаманною йому тенденцією до діалогу 

культур. Сучасна ідея діалогу є результатом діалектичного синтезу 

класичного універсалізму з некласичним партикуляризмом. 

         Визначити класичні основи діалого-культурологічного підходу, що 

розробляли представники гуманістичних традицій у діалогічній філософії 

слов’янського світу, пронизаній духом своєрідної цілісної, 

культурноантропологічної, пантеїстично-космічної мудрості (сигнатури 

Софії): Ш. Амонашвілі, Г. Балл, В. Біблер, А. Волинець, С. Копилов, В. 

Литовський, С. Мейн, В. Слуцький, Ю. Шрейдер та ін. Згідно із тенденціями 

до демократизації суспільних процесів діалого-культурологічний підхід 

орієнтується на ідеал активного суб’єкта діяльності і спілкування (так звана 

"людина культури"), формування якого повинне відбуватися, за словами Г. 

О. Балла, за рахунок "цілеспрямованого включення учасників освітнього 

процесу у "великі діалоги", що розгортаються в людській культурі, будучи 

провідним механізмом її розвитку".  

Теоретико-методологічні засади теорії діалогу культур. 

Поняття діалогу в культур-філософському дискурсі. Культурно-

історичне становлення філософії діалогу. Діалогова парадигма культури: 

сутність та культуротворчий потенціал.  

Діалог культур: реалізація в сучасному освітньому та 

мистецькому просторі. 

Дискурсивний вимір діалогу культур в контексті сучасного мистецтва. 

Мистецький освітній простір як проект діалогу культур. Модель освіченої 

людини в контексті діалогу культур: компаративістський дискурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.  Приклади екзаменаційних білетів 

Білет №1 

1.  Діалог і конфлікти культурних ідентичностей. 

2.  Візуальна комунікація: сутність, форми, функції, ключові поняття. 

3.  Сутність поняття «гуманітарні стратегії», основні підходи щодо його 

визначення. 

Білет №2 

1. Охарактеризувати поняття “мультикультуралізм” в сучасному 

соціокультурному просторі. 

2. Визначити  стратегії візуальної комунікації. 

3. Сучасні культурні інституції та їх роль в розробці напрямів сучасних 

гуманітарних стратегій. 

Білет №3 

1.   Основні концепції  мультикультуралізму 

2. З’ясувати зміст та мету візуальної комунікації. 

3. Сучасне та новітнє мистецтво в контексті теорії діалогу культур.  
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