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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Здобуття ступеню «магістр» за спеціальностями 034 «Культурологія» передбачає 

комплексний вступний екзамен за тестовою технологією з дисципліни «Культурологія».  

Програма комплексного екзамену з циклу професійно-орієнтованих дисциплін 

розроблена з метою надання допомоги абітурієнтам в підготовці до його складання. 

Програма охоплює основну проблематику дисципліни, яка дозволяє перевірити і оцінити 

необхідний рівень набутих знань та практичних навичок, які є базовими для подальшого 

опанування магістерської програми. 

 «Культурологія», як складова блоку соціогуманітарних дисциплін, є обов’язковим 

предметом, що вивчається в вищих навчальних закладах України.  

Предметом «Культурології» як навчальної дисципліни є сутність, людське значення 

культури, закономірності її існування та розвитку. 

«Культурологія» покликана дати культурологічну освіту студентам, мета якої 

 в підготовці молоді до адекватної особистісної орієнтації в сучасному світі; 

 у сприянні загальнокультурної самоідентифікації; усвідомлення свого права на 

самореалізацію та самовираження в поліфонічному просторі культури; 

 у формуванні у студентів – майбутніх фахівців – вмінь орієнтуватися в культурному 

середовищі сучасного суспільства та використовувати культурологічний підхід до аналізів 

процесів духовного та соціального життя; 

 у розвитку здібностей та стійких орієнтацій на міжкультурне спілкування, діалог з 

представниками інших культур на основі поваги, взаєморозуміння та духовного 

взаємозбагачення. 

Серед завдань, що постають з мети культурологічної освіти і потребують розв’язання, 

наступні: 

 сформувати у студентів усвідомлення пріоритетної ролі культури в суспільному 

розвитку, значення культурології в системі гуманітарного знання; 

 сформувати уявлення студентів про багатоманітність і самоцінність різних культур, 

характерні риси сучасної світової культури та культурологічний зміст глобальних проблем 

сучасності; 

 розкрити специфіку української культури як складової світового культурного процесу; 

 зорієнтувати в осяганні розмаїтої палітри мистецької творчості в контексті культурно-

історичних епох; 

 сформувати установки на систематичну культурологічну самоосвіту як фактор 

культурного самовдосконалення; 

 розвинути духовно-творчий потенціал студентів, їх здатність до культуротворчої 

самореалізації в майбутній професії та суспільстві. 

Програмою курсу «Культурологія» передбачено вивчення основних питань теорії 

культури – теоретичний блок: предмет, основні поняття культурології, структура та функції 

культури, основні школи та концепції культурології; історичний блок – історія світової та 

української культури: розвиток світової культури від давніх цивілізацій до наших днів із 

висвітленням найвидатніших культурних досягнень; історичний та актуальний зрізи розвитку 

української культури у її взаємозв’язках зі світовою культурою. 

«Культурологія» є системою знань про сутність, закономірності існування та розвитку, 

людське значення та способи пізнання культури. Тому важливим завданням теорії культури є 

пізнання сутності культури, виявлення законів та механізмів функціонування конкретних форм 

і сторін культури. 

          Сучасна теорія культури виходить з широкого розуміння національної культури як певної 

сторони життєдіяльності суспільства в усіх сферах – не тільки в духовному, але й у 

матеріальному виробництві, суспільно-політичній діяльності, побуті, поведінці. Культура з цієї 

точки зору виступає як процес розвитку сутнісних сил людини та їх практичного вияву в усіх 
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сферах, а разом з тим як система матеріальних та духовних цінностей, створених людьми й 

застосованих в їх діяльності, нормах її регулювання, способів організації поведінки та 

спілкування людей. 

          Зрозуміти сутність культури можна лише через призму діяльності людини, суспільства, 

народів, що населяють нашу планету. В культурі розкривається культурний світ людини, її 

сутність: тобто здібності, потреби, світогляд, знання, вміння, соціальні почуття, національний 

характер тощо. Будь-яка людина в процесі свого життя оволодіває тією культурою, яка була 

створена її попередниками. Разом з тим вона вносить свій вклад в культуру суспільства, 

оскільки результати її трудової діяльності мають культурне значення. За створеними 

артефактами в ту чи іншу епоху можна судити про рівень культури даної епохи. 

          Базисом культурологічного знання виступають окремі науки про культуру, в межах яких 

досліджуються певні феномени культури. Таким чином, культурологія належить до соціально-

гуманітарних наук, так і спеціальні методи дослідження в соціальній сфері. Специфіка 

культурології полягає саме в її інтегративному характері, в орієнтації на буття та діяльність 

людини й суспільства як цілісних феноменів. 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Фахові іспити можуть відбуватися з використанням дистанційних технологій навчання 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 квітня 2022 року, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 р. за № 487/37823 зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400 та Правил прийому до ТНУ 

у 2022 р. 

Вступні випробування проводяться виключно українською мовою.  

 

Екзаменаційний білет з «Культурології» складається з 4 теоретичних питань та 10 тестів.  

1. Завдання з вибором однієї (чи більше) правильної відповіді  

До кожного тестового завдання пропонується 3-5 варіантів відповіді, серед яких є 

правильні (у формулюванні завдання зазначається, що правильних відповідей більше, ніж 

одна). Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильні 

варіанти відповіді у бланку відповідей. Завдання вважається невиконаним, якщо немає 

відповідей на теоретичні питання. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо у 

завданні, де більш, ніж одна правильна відповідь: а) позначено неправильну відповідь; б) 

відповідь не позначено взагалі, а у завданні, де лише одна правильна відповідь: а) позначено 

неправильну відповідь; б) позначено більш, ніж одну відповідь (навіть якщо серед них 

правильна); в) відповідь не позначено взагалі.  

2. Завдання теоретичні.  

У цих питаннях задіяний матеріал курсу «Культурологія», який включає в себе теорію 

культури та історію культури (нижчий та вищий рівень складності). 

3. Завдання на визначення понять та термінів.  

Необхідність знання та розуміння основних термінів та понять з дисципліни 

«Культурологія».  

4. Завдання з розгорнутою відповіддю 

Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументованого висловлення на 

дискусійну тему. У ньому слід аргументовано ствердити або заперечити висловлену в завданні 

позицію.  

Кожний варіант білету складається з 5 завдань (5 завдання включає в себе – 10 тестів), 

тому загалом – 14 питань. На виконання завдання відведено 120 хвилин. 
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Тривалість комплексного екзамену – 120 хвилин. Кожний варіант завдання містить 

теоретичні питання (не менше чотирьох) і тестові завдання (не менше десяти). Вступне 

випробування передбачає такі завдання: 

1. Теоретичні питання. 

Відповідь на теоретичні питання має бути: правильною, повною та обґрунтованою; 

свідчить про високий рівень теоретичних знань, його вміння користуватися різними методами 

наукового аналізу суспільних явищ, визначати їх характерні риси та особливості; містить 

правильні та чіткі визначення філософських понять і категорій; містить власний аналіз 

проблеми, порівняння різних поглядів та філософських течій, самостійні висновки та 

аргументацію своєї думки; викладена логічно, системно, граматично та стилістично правильно. 

Відповідно представлена кількість балів за кожне теоретичне питання і критерії її оцінювання: 

 

 

Кількість балів за 

теоретичне 

питання 

Критерії оцінювання 

41-50 Абітурієнт правильно та у повному обсязі дав відповідь на 

теоретичне питання, виявив глибоке розуміння його суті і змісту. 

Відповідь абітурієнта засвідчує здатність до аналізу та 

інтерпретації програмного матеріалу, відмінне володіння 

навичками логічного викладу і  стилістичного оформлення. 

26-40 Абітурієнт правильно, але не достатньо повно дав відповідь на 

теоретичне питання. Відповідь абітурієнта засвідчує у цілому 

високий рівень опанування програмного матеріалу, належне 

володіння навичками логічного викладу і  стилістичного 

оформлення. 

10-25 Абітурієнт не достатньо точно і не в повному обсязі дав відповідь 

на теоретичне питання. Відповідь абітурієнта засвідчує 

задовільний рівень опанування програмного матеріалу, достатнє 

володіння навичками логічного викладу і  стилістичного 

оформлення. 

0-9 Абітурієнт не надав правильної і повної відповіді на теоретичне 

питання. Відповідь абітурієнта засвідчує незадовільний рівень 

опанування програмного матеріалу, недостатнє володіння 

навичками логічного викладу і  стилістичного оформлення. 

 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді  

До кожного завдання пропонується 3-5 варіантів відповіді, серед яких є одна правильна. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильний 

варіант відповіді у екзаменаційному білеті. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо 

у завданні: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено більш, ніж одну відповідь (навіть 

якщо серед них правильна); в) відповідь не позначено взагалі.  

 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді. Завдання має основу та 3-5 

варіантів, з яких лише один правильний. 

Завдання вважають виконаним, якщо 

учасник випробування правильно вибрав і 

позначив відповідь у екзаменаційному 

білеті. 

0 або 10 балів: 10 балів, якщо вказано 

правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше 

однієї відповіді, або відповіді на завдання не 

надано. 

 



 7 

Система оцінювання теоретичних питань і тесту в цілому 

Для завдань кожної форми встановлюється відповідна система оцінювання:  

1. Теоретичні питання = максимальна кількість 100 балів. 

2. Тестові завдання = 10 балів. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

розв’язавши всі завдання тесту – 100 балів. 

 

Кількість правильних тестів Максимальна кількість балів 

0 0 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10 100 

 

 Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 200 балів.  

Алгоритм оцінювання: 1*50 + 1*50 + 10*10 = 50 + 50 + 100 = 200 балів. 

 

         Для завдань тесту кожної форми встановлюється відповідна система оцінювання:  

 

1. Завдання з вибором однієї (чи більше) правильної відповіді – 10 тестових балів; 10*10= 

100 балів. 

2. Завдання теоретичні: – 25 балів; 4*25= 100 балів 

 

Алгоритм оцінювання: 10*10 + 4*25= 200 балів. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, відповівши на питання, правильно 

розв’язавши всі завдання тесту з Культурології – 200 балів. 

  

 

III. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН   

 
Теорія культури (нижчий рівень складності). 

 

1. Етичний та естетичний аспекти взаємодії культури та природи. 

2. Рекреативна, комунікативна та людинотворча функції культури. 

3. Інтегративна, пізнавальна та гуманістична функції культури. 

4. Психоаналітична концепція. 

5. Культурологія як гуманітарна наука. 

6. Людина як творець і створіння культури. 

7. Діалог культур. 

8. Мистецтво в системі духовної культури суспільства. 

9. Особливості духовної культури та її форми. 

10. Культура спілкування та навчання. 

11. Субкультура та контркультура. 

12. Ментальність, менталітет, культура. 

13. Мова як символічний код культури. 

14. Культура як соціальне явище. 

15. Еволюціоністська та антропологічна концепції. 
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16. Статика та динаміка культури. 

17. Методи культурології. 

18. Поняття „культура” і „цивілізація”. 

19. Еволюція поглядів на культуру. 

20. Міфологія як явище духовної культури. 

21. Типологія цивілізацій. 

22. Захід і Схід як категорії культурології. 

23. Національна культура. 

24. Українська культурологічна думка. 

25. Культура як міра розвитку людини і людства. 

26. Світова культура як ціле. Єдність і різноманітність соціокультурного процесу.  

27. Норми і цінності культури. 

28. Культура як спосіб соціалізації особистості. 

29. Культурна ідентифікація та культурна самоідентичність. 

30. Поняття і сутність культури. 

 

Історія культури (нижчий рівень складності).  

 

1. Основні тенденції розвитку культури ХХ ст. 

2. Проблеми загальнолюдського та національного в культурі ХХ ст. 

3. Назвіть та охарактеризуйте основні художні течії ХІХст. 

4. „Філософія життя” як основа культурно – філософських ідей кризової  епохи (остання чверть 

ХХ - поч.. ХХІ ст.). 

5. Роль Києво-Могилянської академії в історії української культури. 

6. Роль козацтва в розвитку української культури.  

7. Мистецтво та архітектура Київської Русі. 

8. Художня культура Стародавнього Риму. 

9. Витоки української культури. 

10. Романський період як пора найвищого розквіту європейської середньовічної культури.  

11. Готичний стиль в архітектурі. 

12. Духовно - культурна спадщина Візантійської імперії. 

13. Характерні риси давньогрецької культури. 

14. Основні етапи розвитку еллінської художньої культури. 

15. Гуманізм як ціннісна основа культури Відродження. 

16. Особливості художньої культури Ренесансу.  

17. Культурні здобутки української культури ХIV – ХVII ст. 

18. Реформація та її культурно – історичне значення. 

19. Риси новоєвропейської культури ХVІІ ст. Наукова революція. 

20. Домінанти культури європейського Просвітництва. 

21. Стильові та жанрові особливості європейського мистецтва ХVII – ХVIII ст. 

22. Барокова культура Європи. 

23. Феномен українського бароко.  

24. Художньо-мистецькі течії в європейському мистецтві кінця ХIХ ст. 

25.Свтоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту. 

26. Тоталітаризм і культура. 

27. Масова та елітарна культури. 

28. Український культурний Ренесанс та його загибель. 

29. Світоглядні основи модерністського мистецтва. 

30. Авангардистські течії у мистецтві. 

31. Постмодернізм як парадигма сучасної культури. 

32. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури. 

33. Українське національно-культурне відродження кінця ХVIII – поч. ХХ ст. 
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34. Українська народна і професійна музика в історії культури.  

35. Актуальні проблеми сучасної культури. 

36. Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності. 

 

Теорія культури (вищий рівень складності). 

 

1. Що таке екранна культура? Які типи культур ви знаєте ? 

2. Який критерій покладений в основу класифікації суспільств? Як вони називаються? Назвіть 

приклади. 

3. Які ви знаєте типи культурних змін? Охарактеризуйте та наведіть приклади. 

4. Ірраціоналістичне розуміння культури в „філософії життя”: сутність філософії та її 

представники. 

5.В чому полягає сутність сучасного розуміння природи та нових ідеалів людського ставлення 

до неї? Співставте поняття „антропокосмізм” та „антропоцентризм”. 

6. Розкрийте поняття „спеціалізовані форми культури”. Охарактеризуйте інший компонент 

даної моделі культури. 

7. В чому полягає специфіка культурологічного знання? Обґрунтуйте свою думку. 

8.Чи пов’язані між собою поняття  „глобалізація” та „інтернаціоналізація”? Розкрийте сутність 

понять та доведіть свою думку.  

9.Соціокультурні характеристики постіндустріального суспільства: дайте пояснення.  

10.Як ви розумієте відносний характер протиріч, або суперечливу єдність культури і 

цивілізації? Поясніть на прикладах. 

11. Розкрийте мотивацію та зміст субкультурних явищ  в європейській культурі середини ХХ 

ст. 

12. Культурна ідентифікація; особливості сучасної української ідентифікації.  

13. Обґрунтуйте на прикладах нетотожність культури та суспільства, культурного та 

соціального розвитку. 

14. За яким критерієм, на думку німецько-французького філософа – богослова А.Швейцера, 

можна оцінити ту або іншу культуру? Назвіть відповідну концепцію культурології.  

15. Який зміст вклав академік Д. Ліхачов в поняття „екологія культури”? Поясніть та 

запропонуйте найбільш адекватну змісту поняття культурологічну концепцію. 

16. В чому полягає діалектично-суперечлива єдність людини і культури? Поясніть на 

прикладах. 

17. Чим сьогодні викликаний перехід від адаптивної парадигми освіти до креативної? 

18. Чи згодні ви з наступним визначенням поняття „культура”: „Культура – це напружений 

пошук людиною самої себе та свого місця в світі”? Аргументуйте свою думку.  

19. Який теоретичний висновок можна зробити з наступного нетрадиційного визначення 

культури: „Культура – це приблизно все те, що робимо ми і не роблять мавпи”? 

20. Які ви знаєте явища культури? Поясніть сутність аксіологічного та дезаксіологічного 

підходів щодо культури. 

21. М. Бердяєв: ”Всі великі національні культури є загальнолюдськими за своїм значенням. 

Національність є позитивним збагаченням буття, і тому за неї слід боротися як за цінність”, - чи 

актуально звучать ці слова сьогодні? В чому полягає діалектика національного та 

загальнолюдського в культурі? 

22. Розкрийте сутність підходів щодо визначення культури: описовий, соціологічний та 

ціннісний. Вкажіть основні недоліки підходів. 

23. Розкрийте сутність підходів щодо визначення культури: технологічний та історичний. 

Вкажіть недоліки підходів. 

24. Назвіть ряд загальних ознак культури, з якими могли б погодитися  автори всіх визначень 

цього поняття і які б допомогли з’ясувати її сутність. 

25. Які ви знаєте підходи щодо проблеми співвідношення понять „культура„ і „цивілізація”? 
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26. Які ідеї Шопенгауера та Ніцше були резюмовані в ХХ ст. в культурологічній концепції Х. 

Ортеги-і-Гассета ? 

27. Соціалізація – індивідуалізація; норма – свобода; традиція – оновлення: яка, на вашу думку, 

роль цих бінарних опозицій в розвитку культури? 

28. Психоаналітичні концепції З. Фройда, К.Г. Юнга, Е. Фромма: загальне та особливе в них. 

29. Роль еліти в культуротворчому процесі суспільства: обґрунтуйте. 

30. Ваше розуміння принципу культурної демократії як найважливішого з принципів 

культурної політики, проголошеної у Декларації Мехіко. 

31. Що таке „культурні універсалії”? Наведіть приклади. 

32. Що виражає парна категорія “Схід і Захід”? 

33. Поняття символа та символічна школа в культурології. 

34. Як ви розумієте екстраутилітарність регулятивних начал культури? 

35. Що таке художня соціалізація та персоналізація як її складова? 

36. Які ви знаєте функції мистецтва? В чому сутність катартично-компенсаторної та 

сугестивної функцій? 

37. Як ви розумієте художньо-концептуальну та випереджувально-просвітницьку функції 

мистецтва? 

 

Історія культури (вищий рівень складності).  

 

1. Назвіть найхарактерніші риси культури Стародавнього Сходу. 

2.Яке століття і чому в історії європейської культури називають „віком Розуму”? Як 

називається культурологічна концепція, яка відповідає постулатам цієї культури? 

3.Які типи світської художньої культури склалися в європейському середньовіччі? 

Охарактеризуйте їх. 

4. Чи відрізнялася система навчання в європейських університетах та в Києво-Могилянській 

академії? 

5. Грецька „пайдейя” та концептуальні положення сучасної вітчизняної освіти: чи можна 

провести між ними паралель? 

6. Острозька академія: її внесок в розвиток шкільної освіти в Україні. 

7. „Тілесна краса є щось твариноподібне, якщо під нею не ховається розум”. Як пов’язані слова 

Демокріта з ідеалом людини в Стародавній Греції? 

8 .Як універсальні ключові ознаки культури бароко виявляються в сучасних умовах? Назвіть 

відповідну концепцію, пов’язану з назвою стилю. 

9. „Екологічна етика” як компонент сучасної морально-духовної парадигми: її зміст. 

10. Які події в історії України спричинили появу нового літературного жанру – полемічної 

літератури? 

11. Якому типу культури в руслі концепції П. Сорокіна відповідає реалістичне мистецтво? 

12. Конструктивізм як втілення естетики та техніцизму: в чому полягають його новаторські 

ідеї? 

13.Які концепції відображають характер сучасної епохи та світосприйняття сучасної людини? 

Назвіть їх та дайте характеристику. 

14. Які тенденції існують сьогодні у взаємовідносинах між Сходом і Заходом? Поясніть на 

прикладах сучасних подій в світі. 

15. Чому, на вашу думку, у вік інформатизації все більшу роль відіграє синтез науки, технології 

та поезії? 

16. Чим можна пояснити звернення сучасних вчених до традицій давнього, особливо східного 

світу? 

17. Які варіанти розв’язання соціокультурної кризи демонструє історія людського суспільства і 

культури? 

18. Влада фараона та влада месопотамських царів: знайдіть подібні риси. 

19. Повсякденне життя в Афінах та повсякденне життя жителів Месопотамії: порівняйте. 
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20. Порівняйте грецький та римський пантеони богів і характер релігійного культу.  

21. Що ви знаєте про стильові й жанрові особливості європейського мистецтва  ХVII – ХVIII 

ст.? 

22. В чому сенс „чистого мистецтва”, або „мистецтва для мистецтва” на думку прихильників 

цієї теорії?  

23. Назвіть основні фактори становлення європейської культури. 

24. Які ви знаєте класифікації видів мистецтва? Оформіть відповідь у вигляді схеми. 

25. Середньовічне й ренесансне світосприйняття: порівняйте. 

26. Чим відрізняються фламандський й голландський художні світи у ХVIIст.? Хто такі „малі 

голландці”; кого називають „великим голландцем”? 

27.В чому специфіка українського бароко та його відмінність від західноєвропейського та 

російського? Назвіть приклади барокової архітектури в Україні. 

28. Яке світовідчуття виражене у творах стилю рококо? Назвіть приклади стилю в різних видах 

мистецтва.  

29. Яку роль відігравала Києво-Печерська лавра у розвитку культури Київської Русі? 

30. Елітарна та масова культура: охарактеризуйте. 

31. Романтика та готика в мистецтві. 

32. Обґрунтуйте роль сакрального канону у візантійському мистецтві. Які твори ви знаєте? 
 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (зразок) 

 

1. Вперше термін «культурологія» був введений у працях: 

а) О. Шпенглера;                       б) А. Тойнбі; 

в) Л. Уайта;                                 г) Ф. Ніцше. 

 

2. У науковій літературі поняття «друга природа» вживається у сенсі: 

                а) суспільство;                           б) культура; 

                в) техніка;                                   г) освіта. 

 

 3.  Наукова школа, представники якої уподібнювали культуру живому організму, в якому різні 

органи виконують певні ролі: 

                а) культурно-історична;            б) функціональна; 

                в) еволюційна;                          г) структурної антропології. 

 

 4.  Соціологічними вважаються визначення поняття «культура», які: 

      а) підкреслюють, що культура є сукупністю матеріальних і духовних цінностей, які 

створюються людиною в процесі її життєдіяльності; 

      б)  у своїй основі мають тезу про протилежність феномену культури природі; 

      в)  характеризують культуру як стійкі вірування, цінності і норми поведінки, що 

організують соціальні зв’язки. 

 

 5.  Аксіологічними вважаються визначення поняття «культура», які: 

       а)  у своїй природі мають тезу про протилежність феномену культури природі; 

       б) підкреслюють, що культура є сукупністю матеріальних і духовних цінностей, які 

створюються людиною в процесі її життєдіяльності; 

       в)  розглядають культуру як форму самореалізації людини у всій її багатоманітності.  

 

  6.  Онтологічними вважаються визначення поняття «культура», які: 

       а) у своїй природі мають тезу про протилежність феномену культури природі; 

       б) підкреслюють, що культура є сукупністю матеріальних і духовних цінностей, які 

створюються людиною в процесі її життєдіяльності; 
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       в)  розглядають культуру як форму самореалізації людини у всій її багатоманітності. 

 

  7. Креаціоністський підхід до проблеми походження людини і культури означає: 

        а) зародки життя були перенесені на Землю із космічного простору; 

        б)  людина і культура – результат божественного творіння; 

        в)  природне вдосконалення людини та її культури. 

 

  8.  Підхід до дослідження культури з погляду ціннісного її змісту: 

        а) гедоністичний;                             б) аксіологічний; 

        в) комунікативний;                          г) діалогічний. 

 

  9. Способи збереження, розподілу та використання культурних цінностей: 

        а) постають однією із суттєвих ознак культури; 

        б) не мають суттєвого значення для культури. 

 

 10.  Культурологія – це: 

         а) соціальна наука; 

         б) гуманітарне знання; 

         в) природничо-наукове знання. 

 11. У перекладі українською латинське слово, від якого отримала свою назву культурологія, 

означає: 

          а) олюднення; 

          б) прикрашання, розвага; 

          в) обробка. 

 

  12.  Виберіть правильне висловлювання: 

          а) культурологія – інтегративна дисципліна, що вивчає зміст суспільної життєдіяльності 

людей; 

          б) культурологія – система наук про природу і суспільство; 

          в) культурологія – сфера природничо-наукового знання. 

 

   13. З перерахованих нижче понять не відносяться до основних категорій культурології: 

         а) культура;                                     б) цивілізація; 

         в) соціум;                                         г) цінність. 

 

   14.  Поняття «цивілізація» і «культура» ототожнював: 

        а) М. Бердяєв;                                  б) Е. Тейлор; 

        в) О. Шпенглер;                               г) А. Тойнбі. 

 

   15.  Поняття  «культура» і «цивілізація» протиставляв: 

        а) М. Бердяєв;                                  б) Е. Тейлор; 

        в) П. Сорокін;                                   г) А. Тойнбі. 

 

   16. Докорінна відмінність між культурою та цивілізацією, згідно з М. Бердяєвим, полягає в 

тому, що: 

        а) культура культивує цінності, цивілізація – стабільність розвитку; 

        б)  культура постає проявами духовної самореалізації, цивілізація до ефективності й 

корисності. 

 

    17. Маргінальність – це: 

         а) поняття, що означає «пограничність» положення людини між соціальними  групами, що 

накладає певний відбиток на її психіку; 
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         б) поняття, що означає гармонійне поєднання в житті людини норм, правил і способу 

життя різних культур. 

 

    18. Ментальність – це: 

          а) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості; 

          б) відносно стійка сукупність настанов і схильностей індивіда або соціальної групи, що 

спонукають до певного типу сприйняття, мислення і дій; 

          в) система поглядів і уявлень, норм  і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей. 

 

    19. Культурні течії, що протиставляють свої ідейно-політичні установки офіційним 

цінностям суспільства: 

          а) масова культура;                            б) елітарна культура; 

          в) контркультура;                               г) концептуальна культура. 

 

    20.  Функція культури, що виражає її якісний склад: 

          а) світоглядна;                                     б) оцінювальна; 

          в) нормативна;                                     г) регулятивна. 
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