 Питання до державного іспиту для спеціальності «Культурологія»
Історичний розвиток уявлень про культуру та становлення  культурології як науки. 
	Предмет та структура культурології
	Методи культурології
	Сучасні підходи до визначення культури.
	Функції культури.
Поняття артефакту.
	Повсякденна та спеціалізована культура.
	Народна та елітарна культура.
	Поняття субкультури. Види субкультур.
	Субкультура та контркультура.
	Молодіжна субкультура та її специфічні риси.
	Поняття етнічної, національної та світової культури.
	Взаємодія культур як екзогенний (зовнішній) чинник розвитку культури. Механізм взаємодії культур: симбіоз, синтез, акультурація, асиміляція, експансія.
Виникнення поняття «цивілізація» та його історична еволюція.
Регіональна типологія культури.
Історична типологія культури.
Ендогенні (внутрішні) чинники культурної динаміки.
Поліморфізм культурної динаміки. Типи культурних змін: процвітання, трансформація, застій, занепад, криза, інверсія, відродження.
	Масова культура як феномен індустріальної та постіндустріальної доби.
	Проблема періодизації світової культури.

Духовна культура Первісної епохи: релігійні вірування та мистецтво.
	Культурний феномен Стародавнього Єгипту: релігійно-міфологічні уявлення («Книга мертвих» як джерело).
	Періодизація та характерні риси староіндійської культури. 
	Культура Стародавньої Індії: соціальний устрій та релігійні вірування.
	Історично-культурна самобутність Стародавнього Китаю. В. Рубін про «чотири силуети» давньокитайської культури.
	Виникнення ісламу: вплив на культуру арабського Сходу та всесвітньо-історичне значення. В. Бартольд про культуру мусульманства.
	Героїчний та архаїчний періоди давньогрецької культури. Міфологізм античної культури.
	Класичний період давньогрецької культури. В. Татаркевич про античне розуміння мистецтва.
	Елліністичний період давньогрецької культури.
	Культура періоду Римської республіки.
	Здобутки «золотого віку» Римської імперської культури.
	Середньовіччя як культурно-історична епоха. А.Гуревич про категорії середньовічної культури і «картину світу» середньовічної людини.
	Здобутки культури західноєвропейського Середньовіччя.
	Історично-культурні феномени Південного і Північного Ренесансу. О. Лосєв про епоху Відродження.
	Антропоцентризм Раннього італійського Відродження. Дж. Вазарі про Ренесанс.
	Титанізм італійського Високого Ренесансу.
	Реформація та її вплив на культуру народів Європи. М.Вебер про наслідки Реформації.
	Характерні риси новочасної історії культури.
	Новий час як епоха мистецького плюралізму: бароко, класицизм, реалізм. (праці  Г. Вельфліна та Н. Буало).
	Головні засади культури Просвітництва.
	Специфіка історії культури ХІХ ст. (концепції Х. Ортеги-і-Гассета, Е. Тоффлера). 
	Роль науки та техніки в культурі ХІХ ст.
	Мистецький плюралізм ХІХ ст. (романтизм, реалізм, альтернативне мистецтво).
	Характерні риси історії культури ХХ ст. 
	Мистецтво ХХ ст.: реалістична, модерністська та постмодерністська тенденції в культурі ХХ ст.
	Модернізм як феномен культури ХХ ст.
Історія культури др. пол. ХХ ст.: реалістична та постмодерністська тенденції.
	Етно-  та культурогенез українського народу.
	 Проблема періодизації української культури.
	 Феномен трипільської культури.

Кочові племена  та їх роль у формуванні української культури.
	 Культурний світ античних колоній Північного Причорноморʼя.

Культура східних словʼян: міфологічний простір  та релігійні вірування.
Вплив християнства на культуру Київської Русі.
Соціокультурні світи Київської Русі.
Культура Галицько-Волинського князівства.
	 Феномен українського Ренесансу: умови формування, специфіка та періодизація.

Соціокультурні світи українського Ренесансу.
Львів у культурі Українського Ренесансу.
	 Соціокультурний світ України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ століття: зміна світоглядних парадигм.
	Феномен українського бароко.

Українська культура   ХІХ ст. : національно-культурне відродження.
	 Реалізм в українській культурі.
	 Формування модерної української культури.
	Культура західноукраїнських земель  в  міжвоєнний період (1919-1939р.р.)
	 Феномен українського авангарду.

Особливості розвитку української культури в діаспорі.




