


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Мета додаткового вступного випробування для вступу на здобуття 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа – з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок 
вступників, які здобули освіту за ОР «бакалавр» з іншої спеціальності. 

 
Форма вступного випробування: 
Вступне випробування проходить в усній формі – відповідь на питання 

екзаменаційного білету. 
Структура білету: екзаменаційний білет складається з трьох запитань. 

Перше запитання має виявити теоретичні знання з «Історії української культури», 
друге – з «Історії зарубіжної культури», а третє запитання має практичну 
спрямованість – воно передбачає виявлення рівня знань, умінь і навичок із 
дисципліни «Соціальні комунікації». 

Вимоги до відповіді абітурієнта: 
1. Абітурієнти мають вільно орієнтуватися у базових поняттях, сучасних 

тенденціях та історичних періодах розвитку української культури. 
2. Абітурієнти мають виявити об’єктивний погляд на сучасні тенденції та 

особливості розвитку світової культури у різні історичні періоди,  вміння 
аналізувати загальноцивілізаційні процеси та їх вплив на світову культуру. 

3. Абітурієнти повинні володіти знаннями про теорію і практику соціальних  
комунікацій, особливості наукової та професійної комунікації. 

 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

1. Періодизація історії української культури. 
2. Феномен української культури: самобутність, провідні тенденції, 

знаки і символи, європоцентризм. 
3. Українська наукова думка про сутність культури та культурно-

історичний процес на українських землях. 
4. Стародавня культура східних слов’ян. 
5. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр. 
6. Мислителі і книжкова справа Київської Русі. 
7. Культура і мистецтво Київської Русі. 
8. Основні осередки соціального і культурного життя в Україні у період 

феодальної роздробленості. 
9. Освіта і книгодрукування в XIV–XVII ст. 
10. Нові процеси в духовному житті українського суспільства у Козацьку 

добу: реформування церкви і освіти, розвиток науки. 



11. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. 
12. Духовні пошуки в українській культурі ХІХ ст. 
13. Роль творчості Т.Г. Шевченка у розвитку української культури. 
14. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
15. Український авангард 1900–1910 рр. 
16. Вплив реалізму на розвиток українського мистецтва (література, театр, 

музика, живопис).  
17. Традиція та «модерн» в українській культурі кінця XIX – початку XX ст. 
18. Український театр у ХІХ ст. 
19. Українська культура радянської доби (кінець 1910-х – кінець 1980 –х  років). 
20. Український театр у ХХ ст. 
21. Політика «українізації» та її вплив на українську культуру 20-30-х років XX ст. 
22. Культура української діаспори. 
23. Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму 

(кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.). 
24. Культура України в умовах нової соціальної реальності початку ХХІ 

ст. 
25. Музичне і театральне мистецтво в Україні: призначення в становленні 

і трансляції національної культури. 
26. Роль і призначення держави у розвитку культури. 
27. Характеристика видатних культурних подій міжнародного та 

національного значення. 
28. Книговидання та читання у сучасній Україні. 
29. Культурно-дозвіллєвий потенціал закладів культури у сучасній 

Україні. 
30. Сучасний телерадіопростір і його вплив на культурну ситуацію в 

Україні. 
31. Масова та елітарна культура України в контексті сучасності. 
32. Місце української національної культури в світовому та 

європейському цивілізаційному процесах. 
33. Міжкультурна комунікація в умовах євроінтеграції та глобалізації. 
34. Духовна культура як спосіб самореалізації людини, феномен 

національного відродження. 
35. Культурне меценатство в Україні: від І. Мазепи до В. Пінчука. 
36. Місце і роль християнства у становленні та розвитку української 

культури. 
37. Звичаї, обряди та побут українців. 
38. Культура народів України. 
39. Українське кіно ХХ – початку ХХІ ст. 
40. Мистецтво революційних перетворень в Україні нової доби. 

 



ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ 
1. Поняття і сутність культури. 
2. Функції культури. 
3. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку 

суспільства. 
4. Музеї, архіви, бібліотеки як скарбниця національної пам’яті.  
5. Мистецтво як засіб творення особистості. 
6. Походження і основні етапи розвитку світової культури. 
7. Генезис та етапи культурної еволюції. 
8. Культура і цивілізація. 
9. Поняття про культурно-історичні епохи. 
10. Особливості первісної культури. 
11. Писемність у стародавньому суспільстві. 
12. Культура Стародавнього Єгипту. 
13. Культ краси і освіченості у культурі Античності. 
14. Театр Стародавньої Греції. 
15. Культура європейського Середньовіччя. 
16. Культура і нова концепція людської особистості в епоху Ренесансу. 
17. Виникнення книгодрукування в Європі. Діяльність Іоанна 

Гуттенберга. 
18. Барокова культура Європи. 
19. Реформація і становлення культури Нового часу 
20. Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості. 
21. Ідеї Просвітництва в літературі і мистецтві. 
22. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві. 
23. Модерн як доба в культурі. 
24. Західноєвропейська культура XIX ст. 
25. Характеристика масової культури. 
26. Музика ХХ ст. Її жанри. 
27. Шляхи розвитку театрального мистецтва Європи в ХХ ст. 
28. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини 

людства: Світова спадщина ЮНЕСКО, Концепція «Нематеріальна культурна 
спадщина», Програма «Пам’ять світу». 

29. Культурно-історичні і художні цінності світового, національного, 
регіонального, локального або приватного значення.  

30. Культурно-дозвіллєва діяльність як складова суспільної практики 
сучасного світу. 

31. Основні тенденції розвитку культури в умовах глобалізації. 
32. Культура дозвілля людини і суспільства. 
33. Гра та свято у контексті історії культури.  
34. Міжнародне культурне співробітництво. 



35. Міжнародні програми та фонди сприяння розвитку культурної 
індустрії. 

36. Медіакультура у ХХІ ст. 
37. Урбаністична культура ХХІ ст. 
38. Міжособистісна комунікація в умовах глобалізації. 
39. Технократичні та людиноцентриські концепції у культурологічному 

дискурсі сучасності. 
40. Перспективи розвитку культурних індустрій у ХХІ ст. 
 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
1. Поняття «інформація». Форми інформації в навколишньому 

середовищі. 
2. Визначення соціальної інформації, її особливості, види. 
3. Роль інформації в сучасному світовому розвитку. 
4. Сутність та особливості інформаційного суспільства. 
5. Поняття «державна інформаційна політика», її основні завдання та 

роль бібліотек у її реалізації. 
6. Основні положення Закону України «Про інформацію» (1992). 
7. Основні положення Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» (2003). 
8. Основні положення Закону України про «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (2007). 
9. Багатозначність поняття «комунікація». 
10. Комунікація як процес, його елементи. 
11. Спілкування як соціально-психологічна та комунікаційна категорія. 
12. Комунікаційні потреби особистості. 
13. Етапи розвитку теорії соціальної комунікації. 
14. Сутність і структура соціальних комунікацій. 
15. Функції соціальних комунікацій. 
16. Методи дослідження соціальних комунікацій. 
17. Роль і місце комунікаційних процесів в розвитку суспільства. 
18. Вплив комунікаційних процесів на світову політику, економіку і 

розвиток культури. 
19. Сутність і завдання міжкультурної комунікації, її форми. 
20. Програми та інші документи ООН, ЮНЕСКО у сфері комунікацій. 
21. Види, рівні, форми комунікаційної діяльності за А. В. Соколовим. 
22. Комунікаційний канал як обов`язковий елемент комунікаційного 

процесу. 
23. Специфіка і види вербальної комунікації. Характеристика вербальних 

каналів комунікації. 
24. Характеристика невербальних каналів комунікації. 



25. Передумови створення штучних комунікаційних каналів, їх основні 
види. 

26. Особливості штучних комунікаційних каналів. 
27. Комунікаційні бар’єри та шляхи їх усунення. 
28. Масова комунікація як явище і процес. 
29. Наукова і професійна комунікація як складник соціальної комунікації. 
30. Формальні та неформальні комунікаційні канали. 
31. Сутність документних комунікацій. Основні компоненти системи 

документних комунікацій. 
32. Основні документні системи в структурі документних комунікацій, їх 

роль і функції. 
33. Поняття документного потоку і документного масиву. 
34. Сутність старіння та актуалізації документів в процесі комунікації. 
35. Знакові комунікації як різновид документних комунікацій. 
36. Теорія електронної комунікації М. Маклюена. 
37. Теорія електронної комунікації А. В. Соколова. 
38. Комунікаційні характеристики мережі Інтернет. 
39. Особливості веб-сайту бібліотеки як каналу комунікації. 
40. Особливості блогу бібліотеки як каналу комунікації. 
 

 
Критерії оцінювання знань вступника 

 

Оцінка Критерії 
Склав Ставиться вступнику, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати 
завдання, передбаченні програмою, ознайомлений з основною 
рекомендованою літературою; при виконанні завдань 
припускається помилок, але демонструє спроможність їх 
усувати. 

Не склав Ставиться вступнику, який допускає принципові помилки у 
виконанні передбачених програмою завдань, не може 
продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без 
додаткових занять з відповідної дисципліни. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
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– Київ : Книга плюс, 2008. – 272 с. 

5. Бурий А. Р. Культура XVIII–XIX століть : [акад. курс] : підруч. [для 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

№ 
з/п Адреса веб-сайту Назва веб-сайту 

1 http://rada.gov.ua/news/zak Розділ «Законодавство України» на веб-сайті 
Верховної Ради України 

2 http://mincult.kmu.gov.ua/
mincult/uk/index 

Міністерство культури України 

3 http://www.unesco.org Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки і культури 

4 http://www.culturalstudies. 
in.ua 

Український центр культурних досліджень 

5 http://uaculture.com/uk Портал «Культура»: Національне газетно-
журнальне видавництво 

6 http://www.tmf-
museum.kiev.ua 

Державний музей театрального, музичного та 
кіномистецтва України 
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