
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 ЗРАЗОК 
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
 Проректор з науково-педагогічної роботи 
 _____________________В.А. Бугров 
 «_____» __________________2019р. 

Факультет: філософський 

Спеціальність: Культурологія 

 Білет № 1 

 1. Людина як продукт біологічної та культурної еволюції. 
 2. Українська культура за кордонами України. Перспективи розвитку 

 української культури в найближчі десятиліття. 
 3. Специфіка культурології як теоретичної дисципліни. 
 4. Моральнісний вимір соціокультурних практик. 

 

 

Голова атестаційної комісії                                                  А.Є. Конверський 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

    

 

  

 

 

   

 

 

   

Критерії оцінювання. 
 Кожне  питання оцінюється максимально в 50 балів, відповідно максимальна 

оцінка відповіді за білетом складає 200 балів. 

41  - 50 балів - відмінна відповідь на питання, виконання роботи лише з 

незначною кількістю помилок 

   

  

 

    

 

   

31 - 40  балів - відповідь вище середнього рівня з кількома помилками 

21 - 30 балів  – відповідь в загальному правильна, але  з певною кількістю грубих 

помилок на підставі інформації електронних пошукових систем 

11  - 20 балів  - відповідь зі великою кількістю недоліків, що дається на 

підставі загальної ерудиції 

0 -10 балів  – відповідь задовольняє мінімальним критеріям знань або свідчить про 

повну відсутність знань 
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Варіант 1 

 

1. Культурними досягненнями Месопотамії не є: 

А) планомірна іригація 

Б) клинописна система 

В) монотеїстична релігія 

Г) кодекс законів 

 

2. Основними етапами культурної еволюції Стародавнього Риму не є: 

А) Культура раннього Риму 

Б) Егейська культура  

В) Культура епохи республіки 

Г) Культура епохи імперії 

 

3. Характерними рисами культури Візантії не є: 

А) урбанізація населення 

Б) суворий контроль над ідейним життям 

В) світських характер освіти 

Г) символічний характер мистецтва 

 

4. До ідеологів гуманізму часів Ренесансу не має відношення: 

А) Франциск Ассизький 

Б) Франческо Петрарка 

В) Марсіліо Фічіно 

Г) Леонардо Бруні 

 

5. Культура ХІХ ст. не характеризується: 

А) диференціацією сфер суспільного життя 

Б) революціями та національним визволенням народів 

В) занепадом філософських пошуків 



Г) появою романтизму 

 

6. Культурними надбаннями Київської Русі не є: 

А) літописи, світська література та агіографічна література 

Б) двовір’я – одночасне розповсюдження християнської та ісламської 

культури 

В) візантійський канон в архітектурі та фресковому живописі 

Г) самобутня іконописна традиція  

 

7. Характерними рисами українського Відродження (XVI ст. - початок 

XVII ст.) не були: 

А) європейська ідеологія гуманізму, переорієнтація філософської думки від 

богопізнання до пізнання природи 

Б) формування низки культурно-освітніх осередків, створення друкарень, 

тенденція до заміни старослов’янської мови книжною українською 

В) панування романської форми з несиметричним розташуванням елементів 

у сакральній архітектурі 

Г) розвиток палацової архітектури, зміни в організації художнього простору 

 

8. Основними здобутками українського бароко не є: 

А) діяльність друкарні Києво-Печерської лаври, Київської братської школи, 

Київського колегіуму 

Б) кам’яні храми як вершини інженерного мистецтва – Покровський собор у 

Харкові, Іллінська церква у Києві, Миколаївська церква у Глухові, 

Воскресенська церква у Сумах 

В) «козацькі літописи» Самовидця, Г.Граб’янки, С.Величка 

Г) відкриття університетів у Харові, Києві, Львові 

 

9. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. на українських землях не був 

ознаменованим наступними процесами: 

А) геополітичним розривом українських земель між Австро-Угорщиною та 

Росією 

Б) панування трансцендентної синтетичності культурного процесу 

В) формуванням модернізму в художньому житті 

Г) першою хвилею українізації 

 

10. Сучасна культурна ситуація як перехідна епоха не позначена 

проблемами: 

А) економічної, політичної та культурної глобалізації 

Б) промислової революції 

В) комплексних модернізаційних змін 

Г) мультикультурних трансформацій 

 

11. Уперше термін «культурологія» був запропонований Л.Вайтом у 

своїй праці «Наука про культуру» у: 



А) 1867 р. 

Б) 1967 р. 

В) 1849 р. 

Г) 1949 р. 

 

12. Функціоналістська концепція культури не включає в себе погляди: 

А) А.Флієра 

Б) Б.Маліновського 

В) А. Редкліффа-Брауна 

Г) Е. Дюркгейма 

 

13. А.Тойнбі у своєму вченні про динаміку розвитку локальних 

цивілізацій виокремлює: 

А) 19 цивілізацій 

Б) 21 цивілізацію 

В) 7 цивілізацій 

Г) 23 цивілізації 

 

14. М.Мід не виокремлювала в моделях історичного розвитку культур: 

А) постфігуративну культуру 

Б) кофігуративну культуру 

В) префігуративну культуру 

Г) надфігуративну культуру 

 

15. Ігрова концепція культури Й.Гейзінга була викладена у його праці: 

А) Осінь середньовіччя 

Б) Homo Ludens 

В) В тіні прийдешнього дня 

Г) Основні умови культури  

 

16. Основною ознакою цивілізації за Г.Чайлдом не є: 

А) чітка соціальна стратифікація, що поділяє суспільство на військових, 

священики, селяни  

Б) міста, монументальні громадські будівлі 

В) податки або данина, інтенсивна економіка, ремісництво 

Г) писемність, зачатки науки, розвинуте мистецтво 

 

17. поняття символу не використовують як: 

А) універсальну категорію, що відображає специфіку образного освоєння 

життя мистецтвом 

Б) поняття, тотожне знаку 

В) здатність суб’єкта, що пов’язана із процесом культурної творчості  

Г) культурний об’єкт, що виступає в комунікаційному просторі як знак, 

значення якого є конвенціональним аналогом значення іншого об’єкту 

 



18. основними проявами масової культури не є: 

А) індустрія «субкультури дитинства» задля універсалізації виховання дітей 

через прищеплення до їхньої свідомості патернів та стандартизованих норм 

культури, що офіційно пропагуються в даній спільноті 

Б) засоби масової інформації, що транслюють та інтерпретують населенню 

актуальну інформацію, тим самим формуючи суспільну думку в інтересах 

певного «замовника» 

В) високий рівень професійної спеціалізації та гуманітарної ерудиції 

широких мас населення 

Г) система організації та стимулювання масового споживання, що маніпулює 

смаками та уподобаннями населення, тим самим формуючи стандарти 

престижних інтересів та потреб, способу життя 

 

19. Наука в історії європейської культури почала виокремлюватися як: 

А) знання, що протистоїть міфу за способом та метою пояснення світу 

Б) знання, що протистоїть релігії за способом та метою пояснення світу 

В) знання, що протистоїть філософії за способом та метою пояснення світу 

Г) знання, що протистоїть народній мудрості за способом та метою 

пояснення світу 

 

20. Для позначення стану сучасної культури не використовують поняття 

А) суспільство постмодерну 

Б) інформаційне суспільство 

В) постіндустріальне суспільство 

Г) суспільство четвертої хвилі 

 

21. Видами інституційно оформленої соціокультурної діяльності не є: 

А) інститути виробництва, селекції та тиражування продуктів та цінностей 

культури 

Б) інститути збирання, збереження та забезпечення доступу до відповідних 

культурних артефактів 

В) регулятивні інститути, що визначають стандарти та норми дій, 

спрямованих на реалізацію індивідуальних чи групових потреб 

Г) інститути розповсюдження та споживання культурних благ 

 

22. Сучасні бібліотеки не можуть створюватися: 

А) на основі усіх форм власності, передбачених законами України. 

Засновниками бібліотек можуть бути органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, самоврядні організації, фізичні та юридичні 

особи, у тому числі іноземні, в порядку, передбаченому законом 

Б) з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і 

виробничих потреб суспільства згідно з соціальними нормативами, 

встановленими відповідними органами державної влади 



В) на основі статуту (положення), що затверджується її засновником 

(засновниками). У статуті (положенні) бібліотеки визначаються її статус, 

форма власності, джерела фінансування, вид і профіль діяльності 

Г) шляхом державної реєстрації незалежно від форми власності проводиться 

безвідносно до місцезнаходження відповідно до закону 

 

23. Основні принципи культурної політики України визначаються: 

А) Законом України Про культуру 

Б) Законом України Про благодійництво і благодійні організації 

В) Закон України Про професійних творчих працівників та творчі спілки 

Г) Закон України Про авторське право і суміжні права 

 

24. До недержавних форм фінансової підтримки закладів культури не 

належать: 

А) благодійництво 

Б) меценатство 

В) цільові програми 

Г) спонсорство 

 

25. Технологіями реалізації культурного проекту не є: 

А) маркетинг  

Б) лінійно-функціональна адміністративна структура управління 

В) фандрайзінг 

Г) PR-технології 
 

 

      

Критерії оцінювання. 
 

Тест вважається складеним за умови надання правильних відповідей на 13 і 

більше питань тесту. У такому випадку ставиться оцінка «склав». 

Якщо правильних відповідей на питання тесту менше 13, ставиться оцінка 

«не склав». 


