ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ
Вперше термін «культурологія» був введений у працях?
За формою людської культури вона поділяється?
Культура – це?
У чиїх творах вперше зустрічається термін «культура»?
За антропологічною концепцією чим саме зумовлена поява культури?
Артефакти – це?
Згідно античних уявлень про культуру, культура – це?
Що є предметом культурології?
Що належить до матеріальної культури?
Хто є автором еволюційної концепції розвитку культури?
Хто є автором циклічної теорії походження культури?
Хто є автором концепції культури як прояву людських архетипів?
Які методи дослідження застосовуються культурологією?
Яка назва твору німецького філософа та історика О. Шпенглера, в якому він
викладає свої погляди на культуру?
У чиїй праці слід шукати витоки української культурології?
Чим відзначається культура Відродження?
Фетишизм – це?
Як називаються міфи, що оповідають про походження небесних світил: Сонця,
Місяця, зірок, сузір’їв, комет?
Як називається давньоримська монументальна будівля для публічних
видовищ?
Як називається система письма стародавніх єгиптян?
Вищий навчальний заклад, що з’явився в Європі в добу Середньовіччя?
Перший вищий навчальний заклад в Україні?
Доба Відродження – це відродження традицій?
Назвіть перший західноєвропейський університет.
Хто з українських гетьманів сприяв розквіту українського бароко?
Видатний український скульптор-модерніст ХХ ст.?
Хто є автором пам’ятників Т. Шевченку у Харкові, Києві, Каневі?
Чия творчість є найвищим досягненням у галузі українського графічного
мистецтва 20-х рр. ХХ ст.?
Яка країна є батьківщиною імпресіонізму?
Що лежить в основі марксистської концепції ґенези людини і культури?
Як називається рання форма релігії, суть якої в поклонінні якійсь тварині чи
рослині й у вірі у своє походження від них?
Декаданс – це?
Субкультура – це?
Назвіть несинтетичні види мистецтв.
До яких видів мистецтва належить графіка?
Яка функція культури дає можливість кожному індивідууму прилаштуватися
до існуючих у суспільстві оцінок і форм поведінки?
До яких видів мистецтва належить скульптура?
Основним виражальним засобом живопису є?
Ким введено у науку поняття «колективного несвідомого»?

Яка функція культури виступає універсальним фактором саморозвитку
людства, людини?
Глобальні проблеми – це проблеми?
Гравюра на дереві з нанесенням на неї фарби при подальшому її друкуванні на
папері називається?
Як називається метод культурології, що ґрунтується на вченні про знаки?
Культурогенез – це?
Мистецький напрям ампір є завершальною епохою стилю?
Яку теорію походження культури відстоював Освальд Шпенглер?
Назвіть жанри образотворчого мистецтва.
Яким є первісне значення слова «культура»?

