
Тема 4. Еволюція культури. 

 

 Мета: систематизація та узагальнення знань студентів про 

різноманітність підходів до періодів розвитку культури людства; визначення 

характерних особливостей культури доби Середньовіччя в контексті 

християнського світогляду; ознайомлення з пам’ятками готичної архітектури 

та скульптури; розгляд основних пам’яток культури  Відродження; розкриття 

сутності основних регулятивів та світогляду людини в культурі доби 

Просвітництва. 

 

План 

1. Закон еволюції культури. 

2. Культура доби Середньовіччя. Особливості менталітету 

середньовічної людини. 

3. Особливості культури Ренесансу. 

4. Європейська культура доби Просвітництва. 

 

Ключові поняття: менталітет, епос, теологія, аскетизм, літургія, 

ікона, дихотомічність світу, готика, романський стиль, карнавальна культура, 

поезія вагантів, вільнодумство, секуляризація, антропоцентризм, 

геліоцентризм, пантеїзм, гуманізм. 

Теми рефератів: 

1. Теологічні концепції культури. 

2. Протиріччя духовної культури Візантії. 

3. Людина в середньовічній культурі. 

4. Особливості розвитку доби Середньовіччя. 

5. Релігійна символіка християнства та її вияв у різних видах мистецтва 

Середньовіччя. 

6. Рицарська культура в Європі. 

7. Особливості та видатні пам’ятки готичної архітектури. 

8. Антропоцентризм епохи Відродження. 

9. Життя і творчість Леонардо да Вінчі. 

10.  Мікеланджело – видатний майстер Високого Відродження. 

11.  Типи світоглядних концепцій у культурі Просвітництва. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 



1. Пояснити науково-практичну необхідність історичної періодизації 

культури. Розкрити основні критерії поділу культурного розвитку на 

етапи. 

2. Проаналізувати основні підходи до періодизації культури людства. 

3. Визначити найзначніші епохи всесвітнього культурного процесу. 

4. Яким був вплив християнства на формування європейського типу 

культури? 

5. Проаналізувати основні етапи розвитку культури Середньовіччя. 

6. Визначити своєрідність середньовічного світобачення. 

7. Чим відрізняється менталітет середньовічної людини від 

менталітету сучасної? 

8. Порівняти риси античного і середньовічного ідеалів людини. 

9. Зробити порівняльний аналіз романського і готичного стилів. 

10.  Визначити та проаналізувати основні риси доби Відродження. 

11.  Сформулювати художню концепцію гуманізму. 

12.  У чому полягають гуманістичні ідеали давньоукраїнського 

іконопису? 

13.  З’ясувати суперечливість ренесансного ідеалу та проаналізувати 

причини краху ренесансного гуманізму. 

14.  Порівняти художній світ Південного і Північного Відродження. 

15.  Визначити основні особливості європейської культури доби 

Просвітництва. 

16.  Назвати основні риси ідейно-культурного руху Просвітництва. 

 

Проблемно-пошукові питання: 

1. Як би Ви охарактеризували вислів відомого англійського 

теоретика мистецтва Дж. Рескіна: «Великі нації записують свою 

автобіографію в трьох книгах – у книзі слів, у книзі справ і в книзі мистецтва, 

але лише остання заслуговує повної довіри». 

2. Прокоментуйте вислів В. Гюго: «Готичний храм у 

середньовічному місті був книгою для неписьменних». Назвіть основні 

змістовні елементи архітектурних пам’яток цього періоду, що формували 

світогляд середньовічної людини. 

3. Які ідеї були запозичені культурою Ренесансу з культури 

античності? Поясніть їх сутність та вплив на формування світогляду людини 

Ренесансу. 

4. У чому особливість гуманізму культури Ренесансу? 

 

Література: 



Базова: П-1, стор. 69-114; П-2, стор. 212-302; П-3, стор. 93-175; П-5, 

стор. 253-296; П-6, стор. 169-189; П-7, стор. 143-168;,П-9, стор. 200-224, 241-

252. 

Допоміжна: П-1, стор. 237-305; П-7, стор. 144-175. 

 

Методичні рекомендації. 

1. Закон еволюції культури. 

Відповідаючи на дане питання, потрібно з’ясувати, що існує чимало 

варіантів культурної періодизації. Вони вже давно відомі в науці, втім це не 

заважає появі та апробації нових підходів. 

Студентам рекомендовано проаналізувати основні підходи до 

періодизації культури. Слід зазначити, що спроби періодизувати розвиток 

людської культури мали місце ще в античну епоху (Гесіод, Есхіл, Демокріт. 

Лукрецій Кар та ін.). 

У період Середньовіччя, коли панував релігійний світогляд, 

біблійний міф про створених Богом перших людей, був єдиним і 

незаперечним джерелом уявлень про історію людства і його культуру. 

З початком наукового вивчення історії людства стали можливі нові 

підходи до періодизації культур и (Ж.Лафіто, Ж. Кондорсе, А. Фергюсон, К. 

Томпсон та ін.). 

Найзначніші епохи всесвітнього культурного процесу: 

- культура збирання і полювання; 

- епоха неолітичної революції і ранньої землеробської культури; 

- культура Стародавнього Сходу; 

- антична (грецька і римська) культура; 

- Європейська культура (період Середньовіччя, Відродження, 

Реформації, Просвітництва та культура ХІХ – ХХ ст.). 

2. Культура доби Середньовіччя. Особливості менталітету 

середньовічної людини. 

Розкриваючи зміст другого питання, необхідно визначити, що 

Середні віки – велика епоха людської історії, яка охоплює приблизно V – 

ХV ст. Культура європейського середньовіччя виникла на звалищах Римської 

імперії.  

Студентам рекомендовано проаналізувати  характерні особливості 

середньовічного мистецтва: 

- підпорядкованість релігії; 

- високий рівень досконалості духовної музики – виникнення 

таких музичних форм, як хорал, меса, реквієм; 

- перетворення мистецтва на символ потойбічного; 



- близькість мистецтва до народної творчості; 

- втрата середньовічним мистецтвом здобутків майстрів античності 

Потрібно звернути увагу на те, що час розквіту середньовічного 

мистецтва поділяється на два періоди: романський і готичний. Романський 

стиль західноєвропейського середньовічного мистецтва охоплює період Х – 

ХІІ ст., коли панування релігійної ідеології було найповнішим. Готика – 

художній стиль Західної і Центральної Європи часів пізнього середньовіччя 

між серединою ХІІ і ХV – ХVІІ ст. Готичне мистецтво, яке прийшло на зміну 

романському стилю, було переважно культовим і розвивалось у межах 

церковної ідеології. 

Окремо рекомендовано приділити увагу особливостям менталітету 

середньовічної людини. 

3. Особливості культури Ренесансу. 

Готуючись до відповіді на дане питання, спочатку потрібно 

визначити,  що Відродження (Ренесанс) – епоха в культурі країн  Західної і 

Центральної Європи, перехідна від середньовічної до культури Нового часу. 

Відмітними рисами культури Відродження є її світський характер, 

гуманістичний світогляд, відродження античної культурної спадщини. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що епоха Відродження 

характеризується значним розвитком архітектури, театрального мистецтва й 

музики. Студентам рекомендується розглянути творчість Франческо 

Петрарка, Леонардо Бруні, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля, В. 

Шекспіра та ін. 

4. Європейська культура доби Просвітництва. 

При відповіді на це питання, слід зауважити, що Просвітництво – це 

політична ідеологія, філософія і культура, прогресивна ідейна течія епохи 

розкладу феодалізму і утвердження капіталістичного суспільства. Його 

основними осередками були Франці, Німеччина, Англія, хронологічно 

Просвітництво охоплює ХVІІ – ХVІІІ ст. 

Необхідно проаналізувати основні риси ідейно-культурного 

Просвітництва: 

- прагнення людського розуму проникнути в таємниці буття; 

- пошук гармонії індивідуального і суспільного; 

- віра в мистецтво як засіб досягнення цієї гармонії. 

 


