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Зразок варіанту тестових завдань 

 з фахових вступних випробувань 

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки» , спеціальність 034 «Культурологія» 

ОР «Магістр» 

2016 р. 

1.Який період  охоплює антична культура? 

а)    ІІІ тис. до н.е. - V ст. н.е ;  

б)    ХІ ст. до н.е.- 476 р.н.е.   ; 

 в)    ІІІ тис.до н.е.- 146 р.до н.е.   

2.Назвіть періоди розвитку давньогрецької культури: 

а)    архаїчний, досократівський, класичний 

б)    мікенський, докласичний, класичний, післякласичний 

 в)    крито-мікенський, гомерівський, архаїчний, класичний, елліністичний? 

3. Слово «демократія» у стародавніх греків: 

а)    рівні права 

б)    рівні можливості 

в)    влада народу? 

4.Де існували міста-держави, політично організовані у рабовласницькі демократії: 

а)    Єгипет 

б)    Греція 

 в)    Китай? 

5.Принцип світогляду, в основі якого лежить переконання про безмежні можливості 

людини, її здатність до досконалості, людяність, — це:  

а) гуманізм; б) антропоцентризм; в) геоцентризм; г) універсалізм. 

6. Які видатні вчені належать до епохи Відродження (зазначте усі можливі варіанти):  

а) Коперник; б) Валуа в) Дельтей;  

7. Винахід дзеркала зі скла, поширення якого в епоху Відродження визначило нове 

бачення людини як суб'єкта зображення, зумовив появу нового різновиду портретного жанру, 

а саме:  

а) групового портрета; +б) автопортрета; в) портрета людини в інтер'єрі. 

8.  В якому році в Київській Русі було впроваджене християнство: а) у 968 р.; б) 988 р.; в) 

980 р.? 

9. Хто автор "Повчання", яке дійшло до нас у складі Лаврентіївського списку "Повісті 

временних літ" під 1096 р. і адресоване "дітям або іншим, хто прочитає":  
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а) Ярослав Мудрий; б) митрополит Іларіон; в) Володимир Мономах? 

10. Яка з моделей протікання особистого побутового часу відповідала уявленням людини 

у середні віки:  

а) час тече тільки вперед; 

 б) час рухається за моделлю вперед — назад; 

 в) рухається по колу? 

11. Який термін означає поєднання теологічних, філософських та політико-соціальних 

доктрин Отців Церкви (християнських мислителів ІІ—VІII ст.): 

 а) первісне християнство;б) патристика; в) християнське богослів'я? 

12. Назвіть мову, запозичену Середньовіччям, яка стала мовою богослужіння у 

католицькій церкві, мовою діловодства, міжнародного спілкування й освіти:  

а) грецька; б) латинська; в) середньолатинська. 

13. Якою мовою створювалася Середньовічна міська література:  

а) латинською; б) середньолатинською; в) місцевою народною говіркою? 

14. Суть якого архітектурного стилю характеризує такий набір особливостей: геометризм, 

панування вертикальних і горизонтальних ліній, найпростіших фігур геометрії:  

а) візантійський; б) грецький ордерний принцип; в) романський? 

15. 1. У чому полягає найбільша історична правота Реформації з погляду соціально-

економічного прогресу: 

а) у прагненні зменшити пишність церковних обрядів; 

 б) у виправданні "чесного збагачення";  

в) у пуританській доктрині самовдосконалення людини? 

16. Видання, читання і продаж творів з "Індексу заборонених книжок" каралися: 

а) анафемою;б) церковним судом у справах про єресі; в) бойкотом з боку правовірних 

мирян. 

17. Базовою цінністю західноєвропейської культури Нового часу є: 

а) Бог; б) краса; в) користь; г) людина; д) природа. 

18. Хто вважав протестантський рух чинником протестантського характеру: а) К. Ясперс; 

б) З. Фрейд; в) М. Вебер? 

19. Якому художньому стилю XVI—XVIII ст. відповідають поряд із пишністю, 

видовищністю, багатством декору напруженість, динаміка, контрастність, містичність: 

а) рококо; б) бароко; в) класицизму 

6. Рисами бароко в архітектурі є (зазначте усі можливі варіанти):  

а) синтез архітектури і скульптури; 

б) принцип нецілісного ансамблю  
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в) асиметрія  вікон, колон, статуй;  

20. Визначте філософський напрям, що стверджує множинність першопочатків всього 

існуючого: 

а)дуалізм 

б)плюралізм 

в)монізм 

21. Яке з тверджень є позицією дуалізму 

а) першоосновою світу є вода 

б) самостійно та незалежно одна від одної існують дві субстанції - ідеальна (душа) та 

матеріальна (тіло) 

в)Бога не існує 

22.Вкажіть назву світогляду, за яким походження людини пов'язане з актом Божественного 

творення 

а)міфологічний світогляд 

б)науковий світогляд 

в)релігійний світогляд 

23. Джерелом філософії Стародавньої Індії є 

1)Веди 

2)П'ятикнижжя 

3)Книга пісень 

24.Нірвана - це: 

1)священні книги індійських священнослужителів 

2)закон відплати 

3)повне припинення будь-яких хвилювань та розчинення у початковій тиші світу 

25. Чому філософські школи Стародавньої Індії поділяють на ортодоксальні та 

неортодоксальні? 

1)ці школи по-різному розуміють шляхи звільнення людської душі від перевтілень 

2)у цих школах протилежні думки про існування потойбічного світу 

3) одні з цих шкіл визнають авторитет Вед, а інші - заперечують його 

26. "Будда" у відповідному релігійно-філософському вченні означає: 

а)шановний 

б)доброчесний 

3)просвітлений 

27. На скільки етапів поділяється розвиток романтизму?: 

а) Два; 
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б) Чотири; 

в) П’ять; 

 

28.З якою школою пов’язаний перший етап розвитку романтизму?: 

а) Римська академія мистецтв; 

б) Лондонська академія мистецтв; 

в) Єнська школа; 

 

29.У якій країні виник романтизм?: 

а)Німеччина; 

б) Англія; 

в) Італія; 

30. Який напрям у мистецтві передував романтизму?: 

а) Бароко; 

б) Рококо; 

в) Класицизм; 

 

 


