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Вступ 
Шановні студенти! 

Культура – це багатогранний і змістовний світ людського духу, що 
сприяє прилученню людини до традиції, соціальному, історичному та 
індивідуальному становленню особистості. Актуальні запити і 
тенденції сучасності надають особливої гостроти осмисленню 

ціннісних начал людського життя, що насамперед торкається молодих 

людей. Життєдіяльність людини у різних сферах її соціокультурного 

буття, зокрема і професійного, опирається на її культурний рівень, 
потребує визначення цінностей і смислу власного життя, вибору 
моральних принципів міжособистісних взаємин, формування 
естетичного світовідношення. 

Культурологія як дисципліна, що включає в себе культурологічні, 
етичні та естетичні знання, набуває важливого значення для розвитку 
світогляду та духовних орієнтирів студентської молоді. Опанування 
цієї навчальної дисципліни стає передумовою духовного та 
інтелектуального збагачення особистості, здатності до адекватного 
розуміння різноманітних аспектів сьогодення, дає можливість 
системно осягнути культурні, моральні, художні надбання людства. 

Запропоновані рекомендації спрямовані на орієнтування студентів 
у культурологічній проблематиці, на акцентування необхідних етапів 
роботи для підготовки до семінарських занять, на ґрунтовне засвоєння 
основних понять і категорії. Методичні рекомендації допоможуть 
студентам усвідомити обсяг завдань для виконання всіх видів робіт, 
форму і зміст навчальної роботи, ознайомлять з вимогами до якісного 

оволодіння курсом та зорієнтують на ґрунтовну самостійну підготовку 
до складання екзамену. Важливим є і поінформування студентів та 
розуміння ними системи оцінювання їх знань відповідно до 
КМСОНП. 

Збалансованість теоретичного, інформаційного, пізнавального 
матеріалу дає можливість використовувати такі додаткові завдання як 
визначення термінів, роботу з першоджерелами, тестування, що 

необхідне для отримання додаткових балів і успішного складання 
екзамену. 

Метою даної дисципліни є формування системи знань із 
культурології, етики й естетики, їх взаємодії та взаємовпливи, 

формування уявлень про форми, види культури й механізми 
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соціокультурної та морально-естетичної регуляції життєдіяльності 
людини й суспільства.  

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен: 

знати: основні загальнотеоретичні засади культурології, етики та 
естетики, механізми соціокультурної динаміки, характерні риси 

української культури на сучасному етапі розвитку суспільства. 
уміти: робити загальнокультурний, етичний та естетичний аналіз 

окремих форм і сторін суспільства, визначати сутності, форми та 
тенденції розвитку культури, розпізнавати культурологічні епохи, 

оперувати етичними, естетичними та культурологічними категоріями. 

Методичні поради при підготовці до семінарських занять 
Студент готується до семінару на основі поданого плану, 

використовуючи як базову так і допоміжну літературу. Якісному 
засвоєнню кожної теми сприяє оволодіння понятійно-категоріальним 

апаратом. Для можливості перевірки рівня здобутих знань за темою 

заняття подаються контрольні питання. Поглибленню вивчення 
дисципліни сприяють проблемні питання різного рівня складності та 
завдання для самостійної роботи, розгляд яких сприятиме активізації 
роботи студентів на семінарських заняттях та розвитку їх навичок до 
науково-дослідної діяльності. 

Методи оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 
• письмовий зріз знань, на який виноситься зміст 

культурологічних, етичних та естетичних категорій, проблемні та 
тестові завдання; 

• доповідь на семінарському занятті; 
• усна відповідь на запропоноване питання; 
• доповнення; 
• участь в дискусії на семінарському занятті; 
• підсумкове тестування після вивчення змістових модулів; 
• опрацювання першоджерел; 

• за відвідування лекцій та семінарських занять; 
• участь в олімпіаді та конференції; 
• самостійна робота; 
• залік. 
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За бажанням студента з метою більш поглибленого вивчення 
окремих питань, студент має право написати есе, підготувати 

проблемні питання, виконати завдання зі списку запропонованих 

завдань для самостійної роботи. 

Для діагностики знань використовується європейська кредитно-

трансферна система зі 100-бальною шкалою оцінювання. 
Розподіл балів, що отримують студенти 

Для діагностики знань використовується європейська модульно-

рейтингова система зі 100-бальною шкалою оцінювання. 
На 5 занятті студенти пишуть підсумковий модуль з 

«Культурології» (20 балів), на 8 занятті – підсумковий модуль з 
«Етики» і «Естетики» (15 балів). 

 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Сума 

60 14 26  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 15 25 7 7 6 20 

Шкала оцінювання (100 – бальна та раціональна). 
Сума балів 
за всі форми 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
в ECTS 

Оцінка за раціональною шкалою 

Залік 

90-100 A  

 

Зараховано 
82-89 B 

74-81 C 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX
* Не зараховано 

1-34 F
** Не зараховано 

*
 - з повторним складанням заліку 

**
 - з повторним вивченням курсу 

Модульна форма контролю включає в себе наступні форми 

робіт та оціночні бали за їх виконання 

№ п.п. Види навчальної діяльності Оціночні бали 

1. Відвідування лекційних занять 0,1 б. за 2 год. 

2. Відвідування практичних занять 0,5 б. за 1 
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заняття 
3. Підготовка письмового реферату та 

його захист 
3 б. 

4. Доповідь на семінарському занятті 0,5 за 1 виступ 

5. Участь у дискусії під час семінарського 
заняття 

0,5 б. за 1 

заняття 
6. Постановка проблемних питань 0,1 за заняття 
7. Огляд літератури по темі курсу 2 б. 

8. Виступ з доповіддю на студентській 

науковій конференції 
2 б. 

9. Участь у конкурсі студентських 
наукових робіт ім. Г. Корольової 

2 б. 

10. Участь у олімпіаді  2 б. 

11. Призове місце в олімпіаді чи 

конференції 
5 б. 

12. За якісне ставлення до вивчення 
дисципліни 

1 – 3 б. 

Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л п с/р 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Культурологія 

Тема 1. 

Культурологія 
як наукова 
дисципліна та 
її категорії. 

8 2 2 4 

Тема 2. 

Культура як 
знаково-

семіотична 
система. 

8 2 2 4 

Тема 3. 

Соціокультур
на динаміка.  

16 4 4 8 
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Тема 4. Діалог 
культур. 

8 2 2 4 

Змістовий модуль 2. Етика 

Тема 5. 

Основні 
вчення та 
категорії 
етики. 

8 2 2 4 

Тема 6. 

Культура 
спілкування й 

етикет. 

8 2 2 4 

Змістовий модуль 3. Естетика 

Тема 7. 

Естетика як 
наука та її 
категорії. 

8 2 2 4 

Тема 8. 

Художня 
культура. 
Естетичне 
виховання 
економічних 

кадрів. 

8 2 2 4 

Усього годин 72 18 18 36 

Тематичний зміст семінарських занять 

№ 

п/п 

Блоки змістовних модулів 
(розділи). 

Змістові модулі (теми) 

Кількість годин 

Всього 

семінарських 

занять 

самостійна  
робота 

Змістовий модуль 1. Культурологія 

1. Тема 1. Культурологія як 
наукова дисципліна та її 
категорії. 

2 

 

13 

2. Тема 2. Культура як 
знаково-семіотична 
система. 

2 12 
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3. Тема 3. Соціокультурна 
динаміка.  

2 7 

4. Тема 4. Діалог культур.   

Змістовий модуль 2. Етика 

5. Тема 5. Основні вчення та 
категорії етики. 

2 6 

6. Тема 6. Культура 
спілкування й етикет. 

2 6 

Змістовий модуль 3. Естетика 

7. Тема 7. Естетика як наука та 
її категорії. 

  

8. Тема 8. Художня культура. 
Естетичне виховання 
економічних кадрів. 

  

Всього 18 72 

Плани семінарських занять 

У людини є лише один тиран – невігластво. 

В. Гюго 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Культурологія 

Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її 

категорії 
Основні категорії і поняття: культура, природа, артефакт, 

архетип, культурологія, цивілізація, субкультура, контркультура, 
масова культура, елітарна культура, світова культура, національна 
культура, матеріальна культура, духовна культура. 

План 

1. Поняття культури: багатоманітність визначень та форм. Різні 
підходи до вивчення культури. 

2. Культура та природа. Культура та цивілізація.  
3. Структура культури: матеріальна та духовна, національна, 

світова. Субкультура, контркультура, масова та елітарна культура. 
Контрольні питання 

1. В чому полягає зміст та основні завдання культурології? 

2. Які є основні підходи до визначення поняття «культура»? 

3. У чому виявляється ціннісний характер культури? 
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4. Якими є функції культури? 

5. У чому полягає взаємозв’язок культури та природи? 

6. Які є основні ознаки цивілізації? Чим цивілізація відрізняється 
від культури? 

7. Якою є структура культури? 

8. Чим відрізняються поняття «матеріальна культура» і «духовна 
культура»? 

9. Які основні ознаки національної, світової культур? 

10. Що таке субкультура? Чим вона відрізняється від традиційної 
культури? Приведіть приклади субкультур. 

11. Які причини виникнення контркультури? 

Проблемні запитання 

1) Який сенс вкладався в поняття «культура» в епоху Античності, 
Відродження, Просвітництва, Нового і Новітнього часу? Здійсніть 
порівняльний аналіз змін відношення до поняття «культура» в різні 
епохи. 

2) Які особливості взаємозв’язків традиційних, національних 
культур в рамках сучасної світової культури? 

3) Чи можна говорити про взаємовпливи масової та елітарної 
культур? 

4) Які взаємозв’язки існують між наукою і культурою? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Чи згідні Ви з наступними висловлюваннями стосовно 
взаємовідносин культури та економіки? Обґрунтуйте один із них. 

«Раніше побутувала думка, що наука здатна вирішити всі 
проблеми. Сьогодні стає зрозумілим, що для стійкого розвитку 
необхідною є не лише наука, не лише технології, а й культура. Звідси 

гостра необхідність зближення економіки та культури. Економіка 
забезпечує життєві умови, вона дає людині багатство. Культура 
наповнює життя людини змістом та визначає цілі, вона приносить їй 

щастя. 
Відносини між культурою та економікою переживають в наші дні 

переломний момент. Їх зближення знаходиться на початковій стадії, 
але від його успіху багато в чому залежить виживання людства. 
Економіка повинна бути не лише ефективною, а й екологічною та 
людською. Без цього вона буде продовжувати безжалісно 
перемелювати на своїх жолобах природу і людину, призводячи до їх 
деградації та загибелі» (В.В. Міронов, 2005). 
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«Вести мову про культуру в зв’язку з укладом економіки означає 
говорити про цілісність людського суспільства. У такому широкому 
смислі культура визначає ідентичність конкретного людського 
суспільства, етносу, народу, нації, регіону чи континенту. Вона 
вирізняє такі суспільства серед інших людських суспільств та їх 
культур як вияв інакшої цілісності. Ця цілісність містить у собі 
історію, уявлення про цінності, досвід про власну ідентичність та 
ідентичність інших, а також цілі щодо сучасного і майбутнього, 

очікування і візії спільноти» (World Culture Forum, До взаємовідносин 

економіки і культури, 2009). 

Література: базова [6, 7, 12, 1 3], допоміжна [1, 5], першоджерела 
[9, 26], інтернет-посилання [3, 15, 17, 20, 21, 25]. 

Тема 2. Культура як знаково-семіотична система 
Основні категорії і поняття: знак, символ, мова, семіотика, 

культурний код, ментальність, культурна комунікація, архетип. 

План 

1. Культура як світ знаків та значень.  
2. Мова як засіб фіксації, збереження, переробки та трансляції 

культурної інформації.  
3. Сутність та види знаків. Знак. Символ. Значення архетипу в 

процесі становлення знаку і символу. 
4. Особливості української національної символіки. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає знаковість культури? 

2. Що таке ментальність, архетип? Які функції архетип виконує в 
культурі? 

3. У чому полягає розуміння мови культури? Які функції вона 
виконує? 

4. Що таке комунікація? Які її основні функції? 

5. Яку роль відіграє процес кодування у культурній комунікації? 

6. Що таке знак, символ? Чим знак відрізняється від символу? 

7. Яка роль символу у передачі культурної інформації? 

8. Якими є світоглядні універсалії української культури? 

Проблемні запитання 

1) В чому проявляється символічність культури? Наведіть 
приклади. 

2) Чи існують символи, які правомірно назвати національними? 
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3) Яку роль відіграє символ в науці та образотворчому 

мистецтві? 

Завдання для самостійної роботи 

1. «Символ – це те, що несе в собі ідею, яку ми можемо 
зрозуміти інтуїтивно», – як Ви розумієте дану характеристику 
символу? 

2. Які архетипи древньоруської культури Ви могли б виділити в 
казках? Запропонуйте 2-3 варіанти. 

3. Що таке культурний код? Наведіть приклади культурних кодів 
української культури. 

4. Прочитайте визначення комунікації, запропоноване 
Дж. М. Лейхифом, Дж. М. Пенроузом, стосовно бізнес-комунікації. 
Чим це визначення відрізняється від культурологічного? 

«Комунікація – засіб співробітництва, взаємодії, забезпечення 
досягнення цілей працівників, організації та суспільства через те, що 
сучасний бізнес являє собою складне виробництво, колективний 

характер праці, використання значних ресурсів». 

Література: базова [6, 7, 12, 13], допоміжна [1, 5], першоджерела 
[11, 36, 40], інтернет-посилання [4, 12, 13, 24]. 

Тема 3. Соціокультурна динаміка 
Основні категорії і поняття: міф, синкретизм, табу, політеїзм; 

античність, поліс, агон, калокагатія, космоцентризм; християнство, 
теоцентризм, схоластика, аскетизм, куртуазність; індивідуалізм, 

гуманізм, антропоцентризм, раціоналізм, сцієнтизм, реалізм, 

демократизм, Романтизм, детеологізація, матеріалізм, ірраціоналізм, 

модернізм, постмодернізм, тоталітаризм, технократизм. 

План 

1. Генеза європейської культури: від первісної людини до 
громадянина античного полісу 

2. Теоцентризм та антропоцентризм як провідні світоглядні 
орієнтири культур Середньовіччя та Відродження. 

3. Світоглядні засади Нового часу 
4. Особливості культурного розвитку ХХ–ХХІ ст. 

Контрольні питання 

1. В чому полягає синкретичність первісної культури? 

2. Як розуміли людину і світ в культурі античності? 

3. У чому полягає своєрідність середньовічного світобачення? 
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4. Що таке антропоцентризм, гуманізм та індивідуалізм як риси 

культури Відродження? 

5. Чим світоглядні засади Нового часу відрізняються від 

середньовічних? 

6. Які основні риси та особливості світогляду Просвітництва? 

7. Якими є досягнення та недоліки раціоналістичного 
світобачення? 

8. Які причини виникнення Романтизму? 

9. Чим відрізняється модерністська та постмодерністська 
світоглядні парадигми? 

Проблемні запитання 

1. Які риси первісної культури присутні в сучасній цивілізації? 

2. Чому трагедія вважається великим відкриттям античності? 

3. Яким чином в іконі затверджується пріоритет духовного над 

тілесним? 

4. Як співвідносились божественне і людське в культурі 
Відродження? 

5. Який ідеал людини з погляду мислителів епохи Відродження? 

У чому полягала суперечність між ідеальною і реальною людиною 

цієї епохи? 

6. Чим відрізнялось уявлення гуманістів епохи Відродження про 
людину та її місце в світі від поглядів діячів Реформації? 

7. Який вплив на світогляд людей зробила контрреформація? 

8. Деякі дослідники вважають, що в епоху Постмодерну 
стирається межа між масовою і елітарною культурою. Яка Ваша 
думка з цього приводу? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Здійсніть порівняльний культурологічний аналіз текстів з 
точки зору особливостей культури доісторичних часів. 

«Культура найстародавніших періодів виховувала функцію 

придушування тваринної основи в людині, формувалася, зокрема як 
система заборон. Цьому прислуговували ритуалізація і сакралізація 
усього життя. Але інерційність культури приводить до того, що 
виконавши в основному цю функцію, заборони залишаються у 
культурному коді... Тому в культурі постійно випливають архетипи, 

архаїчні структури свідомості» (Вяч. Вс. Иванов // Одиссей – 1990. – 

№3. – С. 103). 
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«Ритуал звертається до всіх засобів сприйняття, пізнання, відчуття 
світу, його переживання, які є у розпорядженні людини – до зору, 
нюху, дотику, смаку, до серця й розуму» (Топоров В.Н. Архаический 

ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. – М., І988. – 

С .13). 

2. Здійсніть порівняльний аналіз текстів: 
«Антична людина не знає жодної точки поза світом, тому вона не 

може і не спроможна подивитися на нього ззовні. Почуттям і 
уявленням, вчинком і ділом вона живе у світі. Будь-який її рух, навіть 
найвідважніший, спрямований у найбільш потойбічні сфери, 

лишається усередині цього світу... Її боги схожі на людину. Не тільки 

“чисте буття” Парменіда, “благо” Платона, але й “над-єдине” Плотіна 
– усі ці продукти гранично напруженого зусилля вибратися назовні із 
світу речей і людей лишаються дуже міцно прив’язаними до цього 
Всесвіту» (Р.Гвардини. Конец нового времени // Вопросы философии. 

– 1990. – №4 – С. 128). 

«Голос Європи – це голос стародавньої Греції. Для греків 
предметом любові було безпосередньо їх суспільство. Все що не 
робили самі греки вважалося вірним і правильним, а все що існувало в 
світі, окрім них, – оманливим, гріховним, що не мало права на 
існування. Вони були дуже сильні у своїх людських проявах, дуже 
природні, дуже артистичні. Греки жили повністю у цьому світі... 
Навіть поезія їх практична. Їх боги і богині не просто люди, а перш за 
все люди зі своїми людськими пристрастями і почуттями, якими 

володіє кожен з нас. Вони любили прекрасне, але, запевняю Вас, 
тільки у зовнішніх проявах: краса гір, снігів, квітів, краса форм і 
фігур, краса людського обличчя і, найбільш частіше, тіла – ось що 
подобалося грекам. Для всієї оточуючої Європи греки стали 

вчителями, Європа заговорила голосом Греції» (С.Вивекананда. 
Христос – посланник // Наука и религия. – 1991. – №6. – С. 21). 

2. Прокоментуйте тексти, висловіть думку щодо окреслених в них 

проблем.  

«У середньовічному світосприйманні і життєвому устрої нове 
духовне начало не заволоділо старим язичницьким: вони утвердилися в 
зовнішньому співставленні, і саме християнство – взагалі і в цілому – 

було сприйняте як зовнішній факт, а не як завдання, яке вирішується 
власною моральною історичною діяльністю людини. Із 
суперечностей, що звідси виникають, виводяться корінні причини 
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занепаду середньовічного світосприймання» (Гуревич П.С. Святыня 
или призрак? // Наука и религия. – 1991. – №3. – С.11). 

«З готичного міфу вийшли хрестові походи, одухотворене 
малярство і містика…Поруч з наповненими любов’ю гімнами до 
Марії і небес, підіймався дим незчисленних вогнищ… Поруч з 
соборами височіли колесо і шибениця» (О.Шпенглер. Закат Европы. – 

Новосибирск, 1993. – С. 93). 

3. Прокоментуйте уривки текстів, висловіть аргументи щодо 
найбільш переконливого бачення зазначеної проблеми. 

«Відродження – це відхилення, яке мало згубний вплив на 
розвиток європейської культури і мистецтва в подальшому… 

Відродження звернулось до дійсності нижчого порядку – суто 

людського, що потім назвали – гуманістичного… Почалось 
запозичення молодою, вищою за можливостями культурою старих 
засобів від мертвої культури з метою виповісти своє нове 
світовідчуття, яке почалося виявлятися в готиці. Духовний клімат 
культури під впливом Відродження змінився настільки, що 
християнське світовідчуття, пов’язане в вічністю, вже не мало 
вирішального характеру» (В.Ілля. З Господом, чи без нього? // 

Літературна Україна. – 12 вересня 1991р.). 

«Нерозкритість антропологічної істини у християнстві привели до 
появи антропології гуманістичної, яка створена свавільними 

починаннями самої людини і була формальною реакцією проти 

релігійної свідомості середніх віків… Антропологічна свідомість 
гуманізму зароджується в епоху Відродження і розвивається в Нові 
часи аж до ХХ ст., коли досягає своєї вершини та виявляє свої межі» 

(Н.Бердяев. Смысл творчества. – М., 1989. – С. 319). 

Література: базова [6, 7, 12, 13], допоміжна [1, 2, 6, 10, 14], 

першоджерела [8, 11, 15, 16, 19, 21, 22], інтернет-посилання [13]. 

Тема 4. Діалог культур 
Основні категорії і поняття: ментальність, гармонія, 

екстравертність культури, інтравертність культури, буття, цінність, 
прогрес, дихотомія, глобалізація, ідентичність. 

План 

1. Особливості східної культури. 

2. Західна культура та її основні характеристики. 

3. Дихотомія: «Схід-Захід»: проблеми та шляхи їх вирішення в 
контексті глобалізації. 
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Контрольні питання 

1. Які основні риси східних культур? 

2. Що запозичила антична цивілізація з культур Стародавнього 
Сходу? 

3. Які основні риси східної та західної культури виділяють в 
сучасному компаративному аналізі культур? 

4. Які основні засади діалогу культур в рамках сучасної світової 
культури? 

Проблемні запитання 

1. Підготуйте письмове повідомлення про особливості 
суспільного життя та духовного складу людини східного та західного 
типів культури. 

2. Які цінності є домінуючими в індивідуальній культурі 
сучасної людини східного та західного типів? 

3. Чи впливає і як менталітет на індивідуальну культуру людини? 

4. Чи можна говорити про відмінність тлумачення і неоднакову 
пріоритетність певних цінностей в різних культурах? Наведіть 
приклади. 

5. В чому виявляється особливість духовного складу людини 

східного та західного типів культури? 

Запитання для самостійної роботи 

1. Поясніть зміст проблеми «Схід-Захід» за К.-Г. Юнгом: 

«Інтроверсія – це стиль Сходу, а екстраверсія – стиль Заходу. На 
Заході інтроверсія сприймається як аномальне, хворобливе і взагалі 
неприпустиме явище. На Сході ж, навпаки, турботливо випестувана 
нами екстраверсія вважається спокусою підвищеної чуттєвості, що 

досягає апогею в сукупності всіх людських страждань». 

2. Які сучасні прояви в культурі свідчать про взаємопроникнення 
східної і західної культур? Наведіть приклади. 

Література: базова [6, 7, 12, 13], допоміжна [1, 2, 6, 10, 14]. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Етика 

Тема 5. Основні вчення та категорії етики 
Основні категорії і поняття: етика, мораль, моральність, 

моральна свідомість, моральна діяльність, моральні цінності, 
моральне відношення, «золоте правило» моралі, імперативність; 
моральна норма, добро, зло, обов’язок, справедливість, 
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відповідальність, щастя, честь, гідність, розкаяння, сором, совість, 
свобода, вчинок. 

План 
1. Етика, мораль, моральність. 
2. Категорії моральної свідомості. 
3. Категорії моральної самосвідомості. 

Контрольні питання 

1. Що є предметом етики? 

2. Які основні етапи в становленні етики як науки? 

3. Яка роль етики в системі гуманітарних знань? 

4. Які завдання і функції етики як науки? 

5. Чим викликана потреба в розрізненні моралі і моральності? 

6. Як співвідносяться мораль та звичай, мораль та право? 

7. В чому специфіка моральної свідомості, моральної діяльності 
та морального відношення? 

8. В чому виявляється ціннісний зміст моралі? 

9. Які є категорії моральної свідомості та які їхні 
характеристики? 

10. В чому полягають основні функції моральної самосвідомості? 

11. Які є категорії моральної самосвідомості та їх характеристики? 

12. Що таке «прикладна етика», які є її різновиди? 

Проблемні запитання 

1. Розкрийте морально-духовний зміст «золотого правила» 

моральності, виявивши його цивілізаційні функції. 
2. Чи можна виміряти свободу людини? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 
3. Що б Ви віднесли до моральних обов’язків сучасної людини? 

4. Як пов’язані свобода, необхідність і відповідальність в 
морально спрямованій діяльності? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Здійсніть культурологічний аналіз тексту, висловіть власний 

погляд щодо вказаної проблеми. 

«Аристотель поставив науку (розум вище моральності/совісті), а 
отже, моральним ідеалом покладається споглядальне життя. Стагірит 
високо цінує традиційні античні чесноти громадянина – мудрість, 
мужність, справедливість, а також дружбу. Однак, він не знає про 

любов людини до людини у тому сенсі, як цьому почали навчати 

християнські богослови; гуманізм Аристотеля, обмежуючись 
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дружбою і доброзичливістю у взаєминах між людьми, повністю 

відрізняється від принципу християнського гуманізму, згідно якому 
„всі люди – брати”, тобто всі рівні перед Богом. Стагірит далекий від 

ідеї рівності людей». (Ф.Х. Кессиди. Этические сочинения Аристотеля 
// Аристотель. Соч. В 4-х т., – М., 1983. – Т. 4. – С. 36).  

2. Поясніть зміст концепту «кордоцентризм», висвітліть 
релігійно-філософські основи етико-екзистенційного вчення 
Г. Сковороди. 

3. Як Ви розумієте вислів Ф. Бекона: «Немає нікого, хто робив би 

зло заради його самого, але всі творять його заради вигоди або 
задоволення, або честі, або чогось подібного». 

4. Чи згідні Ви з висловом З. Фрейда: «Більшість людей 

насправді не бажають свободи, так як вона передбачає 
відповідальність, а відповідальність лякає людей»? Обґрунтуйте 
відповідь. 

5. Сформулюйте основні принципи морального спілкування. 
6. Чим вимірюється щастя? Чи можна його взагалі виміряти? 

Обґрунтуйте відповідь. 
7. Які основні характеристики честі та гідності? Як 

співвідносяться совість та сором? 

8. Чи можете Ви погодитись з твердженням про те, що коли 

людина отримує свободу, вона не знає, що з нею робити? Чому? 

9. Визначне співвідношення моральних та позаморальних 
аспектів в культурі підприємництва. 

Література: базова [1, 3, 10, 11], допоміжна [2, 4, 9], 

першоджерела [1, 3, 4, 13, 18, 29, 31, 32, 37], інтернет-посилання [2, 9, 

10, 18, 19, 20]. 

Тема 6. Культура спілкування й етикет 

Основні категорії і поняття: етикет, особистість, тактовність, 
делікатність, мовленнєвий етикет, етикетна норма, суперечка, 
службові стосунки. 

План 
1. Етика й етикет в контексті сучасної культури. 

2. Мовленнєвий етикет. 
3. Етикет ділового спілкування. 
4. Культура міжнаціонального та міжконфесійного спілкування. 

Контрольні запитання 

1. Що таке етикет? В чому полягають його основні функції? 
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2. В чому полягає гуманістична ідея самоцінності людської 
особистості та як вона відображається в сучасній етикетній культурі? 

3. У чому полягають особливості економічної етики й моральної 
відповідальності економіста? 

4. В чому полягає етикет спілкування ділових партнерів? 

Проблемні запитання 

1. Який етичний зміст понять «відкритість», «замкненість», 

«монологізм», «діалогізм»? 

2. Окресліть проблему міжнаціонального спілкування в 
історичній ретроспективі. 

3. Як впливають процеси глобалізації на формування нових 

засад міжнаціонального спілкування в сучасному світі? 

Література: базова [1, 3, 10, 11], допоміжна [2, 4, 9], 

першоджерела [6, 7, 10, 17, 31, 35], інтернет-посилання [1, 6, 8, 22]. 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Естетика 

Тема 7. Естетика як наука та її категорії 
Основні категорії і поняття: естетика, мистецтво, мімесіс, 

катарсис, калокагатія, художній образ, реалізм, канон, стиль, митець, 
естетична свідомість, естетичне, прекрасне, потворне, піднесене, 
героїчне, низьке, трагічне, комічне. 

План 
1. Естетика як філософська наука. 
2. Категорії естетичної свідомості та естетичної діяльності. 
3. Категорії: «прекрасне», «потворне», «піднесене», «героїчне», 

«низьке», «трагічне» і «комічне»: естетичний зміст і особливості 
тлумачення. 

Контрольні питання 

1. Які основні етапи у розвитку естетики як науки? 

2. Чому естетика є філософською наукою? 

3. Що таке мистецтво і яке місце воно займає в предметі 
естетики? 

4. Які естетичні категорії визначали зміст класичного мистецтва? 

5. Які є категорії естетики? 

6. В чому полягає зміст поняття «естетичне почуття»? 

7. Чи є відмінність між поняттями «естетичне» і «утилітарне»? 

8. Які форми естетичної свідомості? 
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9. Як співвідносяться естетичний і художній смаки? 

10. Що таке естетичний ідеал? Як виникає уявлення про ідеал у 
кожну конкретну епоху? 

11. Який зв’язок прекрасного з гармонією, добром, благом? 

12. Яка специфіка прояву трагічного і комічного у мистецтві? 

13. У чому полягає сутність піднесеного і низького? 

14. Які особливості категорії трагічного як онтологічного 
феномена, охарактеризуйте її різновиди. 

15. Які особливості комічного як естетичної категорії? 

Проблемні запитання 

1. В чому проявляється суть та механізм наслідування у 
Аристотеля? 

2. Що Плотін розуміє під «красою душі»? 

3. Що мав на увазі Леонардо да Вінчі, коли говорив про живопис, 
як про «божественну науку»? 

4. Вольтер, французький просвітник, писав: «Хибний смак є 
породженням штучності, в той час як матір’ю справжнього смаку є 
сама природа». Чи згідні Ви з цим твердженням? Обґрунтуйте свою 

думку. 
5. Якщо безпосереднє завжди дається чуттєвим способом і, 

навпаки, будь-яке чуття є завжди безпосереднім, то породженням 

якого саме ступеня безпосередності є естетичне чуття? 

6. Чи може конкретна людина сприйматися як виразник певного 
ідеалу? 

7. Чи є образність характеристикою, властивою лише мистецтву? 

8. Чи може краса врятувати світ? 

9. Чи згодні Ви з твердженням, що про смаки не сперечаються? 

Аргументуйте свою позицію. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Напишіть доповідь на тему: «Становлення естетики як науки». 

2. Які теорії виникнення мистецтва Ви знаєте? Яка з них 
найбільш прийнятна для Вас? 

3. Які функції має мистецтво в житті суспільства і окремої 
людини? 

4. Прокоментуйте текст під кутом зору співвідношення 
естетичних категорій. 

«На цю кризу Ідеалу Прекрасного накладається криза смислу, яка 
захоплює у свою орбіту частину сучасної естетики… Тут слід 
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відзначити, що нині нігілізм експериментує в лоні естетичного 
мислення, яке ставить діагноз крахові сучасних основ… Справді-бо, у 
театрі Бекет виводить на сцену безглуздя, нонсенс. Коли з’являються 
оті персонажі, занурені у сміттєві ящики («Кінець гулянки») або 

живцем закопані («О,чудові дні!»), то перед нами сміттєві ящики 

смислу, які виставив модернізм. П’єси ірландського драматурга – це 
ідеальний текст для ілюстрації тієї кризи смислу, яка є предметом 

думки. Сліпі, паралізовані, вже майже розчинені в матерії, захоплені 
процесом розпаду, який годі зупинити, зведені до стану личинок, хіба 
Бекетові персонажі не є самим запереченням смислу, об’єктом 

естетичного тлумачення, що намагається розшифрувати новітню 

сучасність? Ось, що говорить нам Нел із свого сміттєвого ящика: 
“Немає нічого кумеднішого, ніж лихо (…) Так, так це найкомічніша 
штука у світі. І спочатку ми сміємося з цього від щирого серця. Але це 
завжди одне й те саме. Атож, це як цікава історія, яку нам надто часто 

розповідають, вона щоразу подобається нам, але ми вже не сміємося, 
слухаючи її”… Бекет показує нам розпад своїх персонажів, 
захоплених безперервним процесом руйнації. І справді, хіба сучасне 
мистецтво не свідчить про тріумф безглуздя, нонсенсу або, принаймні, 
хіба воно не примушує нас сумніватися в реальності смислу?» 

(Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. – К.: Основи, 1988. – С. 580-581). 

Література: базова [2, 3, 4, 5, 9, 11], допоміжна [6, 7], 

першоджерела [15, 18, 20, 23, 33, 34, 39]. 

Тема 8. Художня культура. Естетичне виховання 

економічних кадрів 
Основні категорії і поняття: художня культура, художня 

творчість, мистецтво, художній образ, естетична культура, естетичне 
виховання, національна культура, регіональна культура. 

План 
1. Художня культура: сутність та структура. 
2. Мистецтво як тип духовного освоєння і перетворення 

дійсності. Художньо-образна природа мистецтва. 
3. Специфіка художньої творчості. Особливості функціонування 

сучасної художньої культури. 

4. Єдність морального і естетичного в культурі економічних 
кадрів. 

Контрольні питання 
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1. Які основні риси естетичної і моральної культури ділової 
людини? 

2. В чому проявляється сутність і структура естетичного 
виховання? 

3. Що повинна отримати в процесі навчання особистість як 
суб’єкт естетичного виховання? 

4. Які основні складові естетичного виховання економічних 
кадрів в контексті національних та загальнолюдських цінностей? 

5. Яким чином масова культура впливає на формування 
естетичних цінностей, смаків та ідеалів? 

6. Як поєднуються моральне і естетичне в культурі професійних 
кадрів? 

Завдання для самостійної роботи 

Прореферуйте одну із наведених в списку першоджерел (позиція 
№2) та інтернет-посилань (позиції №4, 5, 14, 18) працю, виділіть її 
основну проблематику, обґрунтуйте свій погляд на неї. 

Література: базова [1, 4, 6, 7], допоміжна [5, 12, 20]. 

Контрольні питання 

1. Що таке художня культура? 

2. Яка структура художньої культури? 

3. Якою є природа мистецтва? 

4. На основі яких критеріїв здійснюється класифікація мистецтв 
на роди, види, жанри? 

5. Які види мистецтв вважають фундаментом класичної 
мистецько-видової структури? 

6. Що таке художня творчість? 

7. Які основні риси сучасної художньої культури? 

Література: базова [2, 3, 4, 5, 9, 11], допоміжна [6, 7], 

першоджерела [15, 18, 20, 23], інтернет-посилання [10, 12, 16]. 

Підсумкові питання до змістового модуля  

1. Культурологія 
1. Якими є ознаки культурології як науки? 

2. Що є предметом культурології? 

3. Чому функції культурології не є тотожні функціям, які 
виконує культура? 

4. Які Ви знаєте теорії походження та розвитку культури? 

5. Як співвідносяться культура та природа? 
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6. Як співвідносяться культура і цивілізація? 

7. Функції культури та її структура. 
8. Які основні тенденції розвитку культури? 

9. В чому полягають особливості культури як світу знаків та 
значень? 

10. Які функції виконує мова в системі культури? 

11. Які функції виконує семіотика в системі культурологічних 
знань? 

12. Яке значення має архетип в процесі становлення знаку і 
символу? 

13. В чому полягає синкретизм первісної культури? 

14. У чому полягає особливість світогляду людини в епоху 

Античності? 

15. В чому проявляється самобутність і спадкоємність 
давньоримської культури? 

16. Якими є образ Бога, світу, людини в середньовічній культурі? 

17. Які основні засади гуманізму як ціннісної основи культури 

Відродження? 

18. В чому полягають особливості художньої культури Ренесансу? 

19. Якими є світоглядні засади Нового часу? 

20. Які основні домінанти культури Просвітництва? 

21. Якою є роль Романтизму в духовному оновленні 
європейського суспільства? 

22. Які передумови виникнення модернізму та постмодернізму? 

23. Які особливості мистецтва ХХ ст.? 

24. В чому полягають особливості східної культури? 

25. В чому полягають особливості сучасної західної культури? 

26. В чому полягає проблема збереження національно-культурної 
ідентичності в умовах глобалізації та діалогу культур. 

27. Як співвідносяться світ культури та індивідуальна культура 
людини? 

28. Яка роль цінностей в творенні та побутуванні людини? 

29. В чому полягає світ цінностей особистості? 

30. Які шляхи культурного самовдосконалення особистості? 

Тестові завдання 
1. Вперше у ХХ ст. поняття «культурологія» в науковий обіг 

було введене: 
а) О. Шпенглером; 
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б) Ф. де Соссюром; 

в) Л. Уайтом. 

2. Етимологія терміну «культура»: 

а) правила поведінки в суспільстві; 
б) способи оброблення землі; 
в) інтелектуальні досягнення людства; 
г) матеріальні досягнення людства. 
3. Яка із даних форм культури проявляється у низькому рівні 

духовності, розважальності, маніпулюванні свідомістю людських мас: 
а) елітарна культура; 
б) народна культура; 
в) масова культура; 
г) інформаційна культура. 
4. Основною характеристикою масової культури є її: 
а) складність для розуміння; 
б) синкретизм; 

в) повсякденність; 
г) традиційність. 
5. Основною характеристикою масової культури є її: 
а) складність для розуміння; 
б) синкретизм; 

в) повсякденність; 
г) традиційність. 
6. Основною характеристикою народної культури є її: 
а) складність для розуміння; 
б) синкретизм, традиційність; 
в) повсякденність; 
г) орієнтація на масову свідомість. 
7. Що включає матеріальна культура: 
а) культура праці, мораль, політика 
б) релігійні, наукові, етико-естетичні цінності; 
в) культура топосу, естетичні, правові цінності; 
г) культура побуту, матеріального виробництва, праці. 
8. Що не відноситься до форм духовної культури: 

а) наукові знання; 
б) естетичні цінності; 
г) релігійні, політичні ідеали; 

д) засоби виробництва. 
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9. Концепція розвитку культури як організму, який 

народжується, досягає розквіту і, виснажуючись, приходить до свого 
природного кінця розкривається у праці: 

а) З.Фрейда «Я і Воно»; 

б) П.Сорокіна «Соціальна і культурна динаміка»; 

в) О.Шпенглера «Присмерк Європи». 

10. Як перекладається латинське слова, від якого виникає термін 

«цивілізація»? 

а) поліс; 
б) мегаполіс; 
в) ойкумена; 
г) громадянський. 

11. За М.Данилевським цивілізація – це: 
а) «час, протягом якого народи, що складають тип… проявляють 

переважно свою духовну діяльність у всіх тих напрямах, для яких є 
задатки в їх духовній природі»; 

б) старість культурного організму, перехід від творчості до 
безпліддя, перевага матеріалістичних поглядів, виродження 
мистецтва, незатребуваність таланту й генія; перехід від органічного 
стану до неорганічного; 

в) сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених 
людством протягом багатьох поколінь. 

12. Хто розглядав цивілізацію як смерть культури: 

а) О. Шпенглер; 

б) І. Кант; 
в) А. Тойнбі; 
г) П. Сорокін. 

13. Концепція осьового часу належить: 
а) А. Тойнбі; 
б) К. Ясперсу; 
в) О. Шпенглеру; 
д) М. Данилевському. 
14. За О.Шпенглером, поява цивілізації засвідчує: 
а) новий, більш продуктивний етап розвитку культури; 

б) занепад культури, вичерпування нею своїх творчих 
потенцій; 

в) есхатологічний хід історичних подій; 

г) невпинний прогрес у матеріальному і духовному житті націй. 
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15. Ідея того, що культура ґрунтується на придушенні тваринних 
інстинктів належить: 

а) З. Фрейду; 
б) К. Юнгу; 
в) Е. Фромму; 
г) М. Бердяєву; 
д) М. Веберу. 
16. До класу природних мов належать: 
а) міфологія, релігія, мистецтво; 

б) національні, літературні, жаргон; 

в) мови міжнаціонального спілкування, науки і техніки. 

17. До класу штучних мов належать: 
а) міфологія, релігія, мистецтво; 

б) національні, літературні, жаргон; 

в) мови міжнаціонального спілкування, науки і техніки. 

18. До класу вторинних мов належать: 
а) міфологія, релігія, мистецтво; 

б) національні, літературні, жаргон; 

в) мови міжнаціонального спілкування, науки і техніки. 

19. Спільне між знаком та символом є те, що вони: 

а) базуються на незмінних властивостях природи і людини; 

б) тяжіють до графічного зображення, стабілізують форму; 
в) між ними немає нічого спільного. 

20. Спільне між символом та метафорою є те, що вони: 

а) базуються на незмінних властивостях природи і людини; 

б) тяжіють до графічного зображення, стабілізують форму; 
в) між ними немає нічого спільного. 

21. Для мислення первісної людини характерна: 
а) релігійність; 
б) філософічність; 
в) міфологічність; 
г) персоналістичність; 
в) планетарність. 
22. Яку стародавню країну Сходу вважають батьківщиною 

писемності: 
а) Лівію; 

б) Єгипет; 
в) Ефіопію; 
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г) Шумер. 

23. В епоху Античності термін «культура» ототожнювався з: 
а) культом; 

б) творчим началом; 

в) вирощуванням, доглядом землі. 
24. Панівний світогляд Античності: 
а) антропокосмізм; 

б) теоцентризм; 

в) антропоцентризм; 

г) космоцентризм. 

25. Ідеал людини в Античній культурі: 
а) універсал; 

б) страстотерпець; 
в) раб; 

г) мислитель; 
д) герой. 

26. Яке досягнення не належить культурі Стародавньої Греції: 
а) закладання основ європейської культури;  

б) прорив від міфу до логосу; 
в) демократизація суспільства; 
г) бальзамування і муміфікація. 
27. В епоху Середньовіччя термін «культура» ототожнювався з: 
а) культом; 

б) творчим началом; 

в) вирощуванням, доглядом землі. 
28. Панівний світогляд Середньовіччя: 
а) антропоцентризм; 

б) гуманізм; 

в) космоцентризм; 

г) ірраціоналізм; 

д) теоцентризм. 

29. Культурні елементи доби Середньовіччя: 
а) агон, схоластика, маньєризм; 

б) гуманізм, калокагатія, агора; 
в) трубадури, патерик, готика; 
г) дифірамби, куртуазність, універсалізм. 

30. Найвищі духовні цінності в самореалізації особистості 
Середньовіччя: 
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а) аскетизм; 

б) раціоналізм; 

в) гуманізм; 

г) агональність. 
31. Які мистецькі стилі притаманні Середнім вікам: 

а) готика, романський; 

б) бароко, класицизм;  

в) сюрреалізм, рококо; 
г) романтизм, дадаїзм. 

32. Хто ввів у вжиток термін «Відродження»? 

а) М.Коперник; 
б) Гегель; 
в) Д. Вазарі; 
г) Д. Дідро. 

33. В епоху Відродження термін «культура» ототожнювався з: 
а) культом; 

б) творчим началом; 

в) вирощуванням, доглядом землі; 
г) романтизмом. 

34. Ідеальна особистість доби Відродження: 
а) герой; 

б) мислитель; 
в) раб; 

г) універсал. 

35. Ренесансна модель світу: 
а) антропокосмічна; 
б) теоцентрична; 
в) антропоцентрична; 
г) космоцентрична. 
36. Ідеологія доби Відродження: 
а) глобалізм; 

б) гуманізм; 

в) технократизм; 

г) раціоналізм. 

37. Ідеальна особистість доби Нового часу: 
а) універсал; 

б) професіонал; 

в) раб; 
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г) герой. 

38. Механістична модель світу характерна для культури: 

а) Античної; 
б) Середньовічної; 
в) Ренесансної; 
г) Новітньої доби; 

д) Нової доби. 

39. Хто започаткував процеси Реформації: 
а) Томас Мюнцер; 
б) Мартін Лютер; 
в) Жан Кальвін; 

г) Петрарка. 
40. Що характеризує феномен Реформації: 
а) полісна ідеологія; 
б) утвердження феодалізму; 
в) криза капіталізму; 
г) боротьба проти папства і кліру; 
д) домінування колективної свідомості над індивідуальною? 

41. Яка перша вища школа була відкрита в Україні у 1577 р.: 

а) Віленська (єзуїтська) академія; 
б) Острозька академія; 
в) Болонський університет; 
г) Слуцька вища школа. 
42. Яка із цих галузей знань стала пріоритетною в добу 

Просвітництва: 
а) філософія; 
б) історія; 
в) інформатика; 
г) природничі науки. 

43. Який світоглядні концепції не властивий добі Нового часу: 
а) раціоналізм; 

б) синкретизм;  

в) сцієнтизм; 

г) європоцентризм. 

44. Видатні діячі французького Просвітництва: 
а) Вольтер, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо; 

б) Ш.-Л. Монтеск’є, Петрарка, Д. Аліг’єрі; 
в) Д. Бруно, Т. Кампанела, Ф. Бекон; 
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г) Ж. Мельє, К.-А. Гельвецій, Ж. Кальвін; 

д) Й.-В. Гете, Й.-Ф. Шиллер, Й.-Г. Гердер. 

45. Які ідейно-художні напрями і течії об’єднує модернізм: 

а) експресіонізм, кубізм, сюрреалізм; 

б) романтизм, футуризм, класицизм; 

в) рококо, дадаїзм, абстракціонізм; 

г) авангардизм, бароко, конструктивізм. 

46. Коли вперше були усвідомлені глобальні проблеми: 

а) в Античності; 
б) у Відродження; 
в) у Середньовіччі; 
г) у ХХ ст.; 
д) у Новий час. 
47. Картина світу Новітньої доби: 

а) космоморфічна; 
б) антропоморфічна; 
в) антропоцентрична; 
г) антропокосмічна; 
д) космоцентрична. 
48. Східний тип культури характеризують: 
а) колективізм, традиційність, гармонія з природою; 

б) містика, демократія, індивідуалізм; 

в) природність, ірраціоналізм, християнство; 
г) раціональність, динамізм, індивідуалізм. 

49. Основні ознаки західного типу культури: 

а) інтуїція, природність, динамізм; 

б) раціоналізм, ритуальність, стабільність; 
в) фаталізм, модернізація, ірраціоналізм; 

г) інноваційність, індивідуалізм, демократія. 
50. Ядром східної культури є: 
а) віра; 
б) розум; 

в) підприємливість; 
г) споживацьке ставлення до природи. 

51. Ядром західної культури є: 
а) раціональне знання; 
б) гармонія у відносинах з природою; 

в) традиціоналізм; 
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г) ірраціоналізм. 

Підсумкові питання до змістових модулів  

2. Етика і 3. Естетика 
1. В чому полягає сутність етики як теорії моралі? 

2. Розкрийте роль науки етики в системі гуманітарних знань. 
3. Як мораль регулює людське буття? 

4. Що таке моральна свідомість? Яка її структура?  

5. Що таке моральна самосвідомість? Яка її структура? 

6. Що таке добро з точки зору етичної науки? 

7. Що таке зло з точки зору етичної науки? 

8. Який взаємозв’язок між обов’язком, справедливістю, 

відповідальністю та щастям? 

9. Який взаємозв’язок між честю, гідністю, розкаянням, 

соромом? 

10. Чому совість є центральним чинником моральної свідомості? 

11. В чому полягає свобода людини? Які її практичні та моральні 
виміри? 

12. Розкрийте категорію вчинку як першоелементу людської 
діяльності. 

13. Як науково-технічний прогрес впливає на природу та які його 
негативні морально-етичні наслідки? 

14. В чому полягає моральна відповідальність вченого? 

15. Якою є моральна відповідальність людини в умовах сучасної 
екологічної кризи? 

16. Розкрийте особливості категорії спілкування як 
фундаментальної людської потреби та форми моральної активності 
людини. 

17. Що таке етикет? 

18. Проаналізуйте становлення предмету естетики в процесі 
культурно-історичного розвитку. 

19. Які особливості естетичної думки в епоху Античності? 

20. Які особливості естетичної думки в епоху Середньовіччя? 

21. Які особливості естетичної думки в епоху Відродження? 

22. Які особливості естетичної думки в епоху Нового часу? 

23. Які особливості естетичної думки в епоху ХІХ–ХХ ст.? 

24. Охарактеризуйте категорію естетичного як найбільш загальної 
категорії естетики. 
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25. Який естетичний зміст категорій: «прекрасне», «потворне», 

«піднесене», «героїчне», «низьке», «трагічне» і «комічне»? 

26. Що таке художня культура? 

27. Що таке мистецтво? 

28. Розкрийте специфіку художньої творчості. 
29. Які є види мистецтва та їх класифікація? 

30. Які особливості функціонування сучасної художньої 
культури? 

31. Яка структура і сфери формування естетичної культури? 

32. Розкрийте сутність і структуру естетичного виховання. 
33. Як впливає масова культура на формування естетичних 

цінностей, смаків та ідеалів? 

34. В чому проявляється єдність морального і естетичного в 
культурі професійних кадрів? 

35. Яке місце займає мистецтво в предметі естетики? 

Тестові завдання 
1. Першу систему етичних категорій запропонував: 
а) Платон; 

б) Аристотель; 
в) Августин Блаженний; 

г) Спіноза; 
д) Кант. 
2. З наведених понять виберіть ті, які не відносяться до категорій 

моральної самосвідомості: 
а) гідність; 
б) сором; 

в) справедливість; 
г) добро; 
д) совість. 
3. Свобода передбачає: 
а) обмеження власної сваволі; 
б) детермінізм у всіх сферах життєдіяльності; 
в) врахування об’єктивних обмежень; 
г) роблю що хочу; 
д) орієнтація на вищі позитивні цінності. 
4. Чи існувала свобода морального вибору в житті первісної 

людини? 
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а) так, оскільки це дозволяли родоплемінні традиції, звичаї, 
закони; 

б) ні, оскільки в первісній общині людина живе відповідно до 

усталених звичаїв і традицій; 

в) ні, людина була невіддільною часткою первісного колективу; 
г) так, у зв’язку з розвитком поділу праці людина стала вільнішою. 

5. Представником утилітаристичної концепції добра є: 
а) Сократ; 
б) Епікур; 

в) Лейбніц; 

г) Гегель; 
д) Чернишевський. 

6. Моральна вимога виражається найбільш узагальнено в: 
а) моральній нормі; 
б) мононормі; 
в) моральному принципі; 
г) відповідальності; 
д) моральній самосвідомості. 
7. Які з наведених питань мають відношення до етики: 

а) Що таке людина? 

б) У чому полягає сенс людського існування? 

в) Як співвідносяться за свої змістом поняття «світ» і «всесвіт»? 

г) Назвіть головні форми комічного? 

д) Які етапи можна виділити у творчому процесі митця? 

е) Чи існує є взаємозв’язок між свободою і сваволею? 

є) Що таке культ? 

8. В яких країнах (культурах) виникли поняття «mos», 

«moralitas» (мораль)? 

а) Греція; 
б) Рим; 

в) Китай; 

г) Єгипет; 
д) Індія. 
9. Почуття міри, яке необхідно зберігати у розмові, в особистих і 

службових стосунках, уміння відчувати межу – це: 
а) толерантність; 
б) ввічливість; 
в) терпимість; 
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г) тактовність; 
д) співчуття. 
10. Вислів «Мета виправдовує засоби» належить: 
а) Діогену; 
б) М.Кузанському; 
в) Лойолі; 
г) Спінозі; 
д) А.Камю. 

11. Із наведених суджень виділіть ті, в яких засуджується нечиста 
совість. 

а) закон, що живе в нас, називається совістю (І. Кант); 
б) совість – це наш внутрішній суддя (П. Гольбах); 

в) лицемірячи, совість не усвідомлює, що вона лицемірить 
(Л. Вовенарг); 

г) часто люди пишаються чистотою своєї совісті, тільки тому, що 

вони мають дівочу пам’ять (Л. Толстой). 

12. Які з названих понять складають структуру моральної 
свідомості? 

а) обов’язок; 
б) цінності; 
в) честь; 
г) совість; 
д) норми; 

е) моральні принципи. 

13. Яке з наведених суджень визначає сутність любові-агапе? 

а) це потреба в самовіддачі, милостива, жертовна любов; 
б) пристрасне кохання; 
в) любов-дружба, любов приязнь одного індивіда до іншого; 
г) любов-прихильність, особливо в сімейних стосунках. 

14. Мораль виконує функції: 
а) прогностичну; 
б) регулятивну; 
в) інтегративну; 
г) ілюзорно-компенсаторну; 
д) виховну; 
е) світоглядну. 
15. Які з наведених понять є поняттями етики? 

а) гідність; 
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б) виробничі відносини; 

в) добро; 
г) піднесене; 
д) етикет. 
16. Нормативно-оцінний спосіб відношення до дійсності в основі 

якого лежить фундаментальна розрізненість добра і зла – це: 
а) естетичне; 
б) естетичний смак; 
в) мораль; 
г) моральність; 
д) відповідальність. 
17. Евтаназія – це: 
а) наука про смерть; 
б) норми і правила, які регулюють відносини в суспільстві; 
в) вчення про прекрасне; 
г) свідоме позбавлення життя важко хворої людини; 

д) єдність доброго і прекрасного, внутрішнього і зовнішнього. 
18. Із наведених суджень виберіть ті, які виражають специфіку 

поняття «сенс життя». 

а) це регулятивна форма суспільного буття; 
б) поняття, яке збігається лише з вибором професії і мотивами 

трудової діяльності; 
в) це так звані вічні питання: чим людина є, для чого їй жити і як 

їй жити? 

г) це щось ефемерне і недосяжне; 
д) це найвища ідея, яка сприяє моральнісному становленню 

людини. 

19. Стиль поведінки – це: 
а) прагнення людей спрямовані на збереження незмінними 

успадкованих від попередніх поколінь форми поведінки; 

б) це складний комплекс уявлень в основі яких лежать категоричні 
заборони на деякі види дій; 

в) певні норми, які є обов’язкові для виконання і санкціоновані 
державою; 

г) це сукупність норм, правил поведінки, які притаманні даному 
індивіду залежно від його моральних, естетичних та професійних 

поглядів; 
д) формування об’єктивних знань про дійсність. 
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20. Кому із відомих філософів належить вислів «Пізнай самого 

себе»? 

а) Сократ; 
б) Платон; 

в) Аристотель; 
г) Сенека; 
д) Паскаль. 
21. Несубстанційність зла передбачає: 
а) руйнацію добра; 
б) самодостатню реальність, яка корелятивно співвідноситься з 

добром; 

в) заперечення добра і зла; 
г) та основа, яка має власні витоки в бутті і є добром. 

22. Серед різноманітних суджень, які характеризують вибір 

людини виділіть ті, які характеризують особливості морального 

вибору. 
а) самовизначення людини в світлі моральних цінностей та 

ідеалів; 
б) задуми і їх втілення в конкретних діях; 
в) успішність і оптимальність прийняття і виконання рішень; 
г) формування моральної позиції і готовність до вчинку; 
д) вибір між прекрасним і потворним, піднесеним і низьким. 

23. До проблем прикладної етики належать: 
а) моральні мотиви; 

б) смертна кара; 
в) цінності; 
г) ідеал; 

д) евтаназія. 
24. Вираз «свобода є пізнана необхідність» належить: 
а) Аристотелю; 

б) Спінозі; 
в) Канту; 
г) Марксу; 
д) Сартру. 
25. Із наведених суджень виберіть ті, які характеризують 

специфіку поняття комунікація. 
а) це суб’єкт-суб’єктивна взаємодія; 
б) здатність до обміну думками, поглядами, позиціями; 
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в) інформаційний процес, який передбачає передання 
повідомлення; 

г) має лише одно направлений характер і виключає діалог; 
д) здатність враховувати обґрунтованість інших способів 

міркування. 
26. Визначте помилкові твердження щодо розуміння вчинку. 
а) моральний вчинок є явищем рідкісним у повсякденному житті; 
б) вчинок завжди лише добрий; 

в) вчинок завжди позитивно оцінюється суспільством; 

г) вчинок передбачає утвердження певних моральних цінностей; 

д) вчинком не можна зловживати. 

27. Спілкування передбачає: 
а) свободу; 
б) чесність; 
в) цинізм; 

г) довіру; 
д) закритість; 
е) монологізм. 

28. Чи всі засоби прийнятні для досягнення гуманної і 
справедливої мети: 

а) так, здійснення гуманної мети може змусити людину 
використовувати будь-які засоби, навіть сумнівні в моральному 
відношенні; 

б) гуманна мета виправдовує насильницькі засоби; 

в) ні, потрібно критично поставитися до засобів досягнення мети, 

адже не всі засоби можливі; 
г) можливість компромісу, коли застосовуються моральні і 

аморальні засоби. 

29. Хто з відомих філософів вважає, що визначальним мотивом і 
сенсом людського буття є інстинктивні потяги сексуального 

характеру(лібідо): 

а) Кант; 
б) Спенсер; 

в) Фрейд; 

г) Юнг; 
д) Бердяєв; 
е) Маркс. 
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30. Із наведених українських прислів’їв та приказок виберіть такі, 
що вказують на сенс життя людини. 

а) добро стратиш – наживеш, честь утратиш – пропадеш; 

б) не б’є, не лає, та ні про що не дбає; 
в) на житті як на довгій ниві; 
г) так треба у світі жити, щоб лиха не чинити; 

д) не живи сам для себе, бо не вродивсь сам від себе. 
31. Діалогічність – це: 
а) зустріч двох смислів, двох розумових позицій, які можуть 

співіснувати;суб’єкт-суб’єктивна взаємодія; 
б) суто інформативний процес передання тих чи інших 

повідомлень, який не передбачає суб’єкт-суб’єктивної взаємодії; 
в) здатність людини у спілкуванні до сприйняття у свій 

внутрішній світ надлишкових щодо нього цінностей і смислів інших 
«Я»; 

г) зосередженість лише на власних цінностях. непохитна 
самовпевненість, неспроможність зрозуміти іншого; 

д) існування однієї логіки, одного смислу, одних цінностей – своїх 
власних. 

32. Які з наведених питань є естетичними? 

а) Що таке свобода?; 

б) В чому полягає історичність людського буття?; 

в) Що таке ненасильство і якими є його духовні засади?; 

г) Як співвідносяться між собою поняття «піднесене» і «низьке»?; 

д) Що таке прекрасне? 

33. Катарсис – це: 
а) здатність до наслідування; 
б) сукупність інформації про властивості, характеристики 

предметів, процесів і явищ; 

в) гармонія зовнішнього і внутрішнього, добра і краси; 

г) розрядка почуттів і очищення душі; 
д) образне іномовлення. 
34. Із наведених тверджень виберіть ті, які характеризують 

специфіку вчення О. Баумгартена. 
а) створення першої систематизованої естетичної теорії; 
б) поділ естетики на теоретичний і практичний рівень; 
в) розгляд ідеї краси як такої, що має надчуттєвий характер і 

осягається лише розумом; 
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г) розкриття естетики як теоретичної сфери в системі раціонально-

логічного пізнання світу; 
д) сферою втілення прекрасного виступає лише мистецтво. 

35. Із наведених варіантів виділіть ті, які характеризують вплив 
естетичної культури на відношення людини до природи. 

а) природа розглядається як об’єкт раціонального пізнання; 
б) відчуття своєї співпричетності до природи; 

в) утвердження ідеї практицизму і технічного оволодіння 
природою; 

г) розгляд природи як джерела задоволення естетичних потреб і 
розвитку творчих здібностей людини; 

д) природа розглядається як об’єкт задоволення утилітарних 

потреб людини. 

36. Головними фазами розвитку естетичних теорій є: 
а) символічна; 
б) канонічна; 
в) нормативна; 
г) методологічна; 
д) загальнотеоретична; 
е) світоглядна. 
37. Найдіть серед названих етапів творчого процесу митця 

помилкові. 
а) спостереження; 
б) прогнозування; 
в) експеримент; 
г) виникнення задуму; 
д) геніальність; 
е) створення образної побудови твору. 
38. Із названих понять виберіть ті, які мають відношення до 

естетики. 

а) гносеологія; 
б) канон; 

в) героїчне; 
г) матерія; 
д) зло; 
е) субстанція. 
39. Талановитість – це: 
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а) основа здібностей, вроджені анатомічно-фізіологічні 
особливості нервової системи і мозку; 

б) індивідуально-психологічні особливості конкретної людини, 

завдяки яким виконується успішно певна діяльність; 
в) якісно-своєрідне поєднання здібностей, що є запорукою 

успішного виконання конкретної діяльності; 
г) високий рівень розвитку здібностей. передусім спеціальних, які 

дають змогу виконувати певну діяльність; 
д) найвищий рівень розвитку здібностей, який визначає появу 

творів, що мають історичне значення і засвідчують нову епоху в 
розвитку культури. 

40. Вкажіть судження в якому правильно відображено сутність 
трагічного. 

а) це категорія, яка відбиває сукупність природних,соціальних та 
художніх явищ, які є винятковими за своїми кількісно-якісними 

характеристиками; 

б) це категорія, яка відбиває діалектику свободи та несвободи, 

втілюючи найбільш гострі життєві протиріччя; 
в) духовно-практичне осягнення світу; 
г) це духовне подолання людиною якихось значних, грізних сил 

природи або суспільних явищ, неспівмірних з силою, енергією та 
можливостями людини і моральне задоволення, що дає таке 
подолання; 

д) це великий за обсягом епічний твір, в якому детально 

розповідається про багато подій з життя дійових осіб. 

41. Хто з відомих філософів пов’язував категорію прекрасного з 
принципом доцільності. 

а) Платон; 

б) Аристотель; 
в) Фома Аквінський; 

г) Кант; 
д) Лессінг; 
е) Шопенгауер. 

42. Естетика виконує функції: 
а) світоглядну; 
б) регулятивну; 
в) інтегративно-смислову; 

г) виховну; 
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д) пізнавальну; 
е) контролюючу. 
43. Вплив на виникнення трагедії в Стародавній Греції 

вважаються культові дії, здійснені на честь бога: 
а) Зевса; 
б) Діоніса; 
в) Аполлона; 
г) Аїда; 
д) Гермеса. 
44. Із наведених варіантів виділіть ті, які характеризують вплив 

естетичної культури на відношення людини до природи. 

а) природа розглядається як об’єкт раціонального пізнання; 
б) відчуття своєї співпричетності до природи; 

в) утвердження ідеї практицизму і технічного оволодіння 
природою; 

г) розгляд природи як джерела задоволення естетичних потреб і 
розвитку творчих здібностей людини; 

д) природа розглядається як об’єкт задоволення утилітарних 

потреб людини. 

45. Найефективнішим засобом естетичного виховання для 
Аристотеля є: 

а) комунікація; 
б) мистецтво; 
в) естетичний смак; 
г) естетичний ідеал; 
д) прекрасне. 
46. Яка з відомих культурно-історичних епоха важливого 

значення в естетичному вихованні приділила такому поняттю як 
естетичний смак? 

а) Античність; 
б) Середньовіччя; 
в) Відродження; 
г) Просвітництво. 

47. Відмітьте, яке з наведених суджень визначають характерні 
особливості мистецтва. 

а) це сфера людської діяльності. що має чітку організаційну 
структуру і культ; 

б) обґрунтовує ідеали краси і з’ясовує шляхи створення і 
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сприйняття прекрасного;  
в) раціональне осмислення, обґрунтування і логічне розгортання 

ідей;  

г) забезпечує здатність людини давати конкретно-чуттєвим 

образам оцінку прекрасного чи потворного, піднесеного чи низького; 

д) етичне освоєння дійсності в процесі художньої творчості. 
48. Кого з названих митців відносять до реалістичного методу. 
а) Ф.Достоєвський; 

б) З.Фрейд; 

в) П.Пікассо; 
г) Т.Шевченко; 
д) К.Малевич. 

49. Із наведених понять виберіть ті, які є категоріями естетики: 

а) культ; 
б) канон; 

в) гармонія; 
г) совість; 
д) естетичний ідеал; 
е) прекрасне. 
50. Естетика виконує функції: 
а) світоглядну; 
б) регулятивну; 
в) інтегративно-смислову; 

г) виховну; 
д) пізнавальну; 
е) контролюючу. 
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