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Форма проведення: 

Письмова. Екзаменаційний білет складається з завдань, які включають 

теоретичні питання. 

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години для письмової відповіді.  

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: За відповіді на теоретичні питання – 40 балів.  

 

Критерії оцінювання: 

 

За відповідь на теоретичні питання: 

40 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого 

питання. Повний виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній 

послідовності. Якісний аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 

розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. Повна доказовість 

висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання 

проблеми, визначення перспектив дослідження; 

30 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо 

поставленого питання. Виклад в основному фактів, ідей, результатів 

відповіді. Частковий аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд 

тенденцій подальшого розвитку даного питання. Доказовість висновків, 

обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, 

визначення перспектив дослідження; 

20 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо 

поставленого питання. Частковий виклад фактів, ідей, результатів відповіді в 

логічній послідовності. Спроби аналізу сучасного стану дослідження 



проблеми. Часткова доказовість висновків, спроба обґрунтування власної 

позиції, визначення перспектив дослідження; 

10 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо 

поставленого питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної 

послідовності. Наявність висновків, спроба обґрунтування власної позиції; 

0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого 

питання. Хаотичний виклад деяких фактів, ідей, результатів відповіді без 

логічної послідовності. Відсутність аналізу сучасного стану дослідження 

проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 

Відсутність висновків, обґрунтованості власної позиції, пропозицій щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження. 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 

Орієнтовний перелік питань: 
1. Філософія, її предмет і коло проблем. 

2. Історичні типи світогляду. 

3. Філософія як форма світогляду.  

4. Структура філософського знання. 

5. Основні функції філософії. 

6. Докласичний період розвитку античної філософії: Мілетська школа, 

Геракліт Ефеський, піфагорійці, Елейська школа, атомісти. 

7. Сутність софістики як напрямку античної філософії.  

8. Сократ і поворот до гуманістичної філософії. 

9. Класичний період античної філософії: філософія Платона (вчення про ідеї, 

теорія пізнання і соціальна утопія). 

10. Філософія Арістотеля: вчення про субстанцію, теорія пізнання, етика, 

вчення про державу. 

11. Філософія Середньовіччя і її основні напрямки: патристика, схоластика. 

12.  Дискусія про «універсалії» у середньовічній філософії: реалізм і 

номіналізм. 

13. Вчення Томи Аквінського. 

14. Філософія епохи Відродження: антропоцентризм, гуманізм і соціальна 

утопія. 

15. Філософія Нового часу: емпіризм (сенсуалізм) Ф.Бекона, Т.Гоббса, 

Дж.Локка.  

16. Раціоналізм Р.Декарта, Б.Спінози, Р.Ляйбніца.  

17. Філософія Просвітництва. Французький матеріалізм XVIII століття і його 

основні проблеми. 

18. Класична німецька філософія: І. Кант: теорія пізнання – апріорні форми 

чуттєвості і розуму. Антиномії Канта. 

19. Етичні проблеми у філософії І. Канта. 

20. Абсолютний ідеалізм Г. Гегеля: філософська система і діалектичний 

метод.  



21. Соціально-історична  проблематика у філософії Гегеля. 

22. Антропологічний матеріалізм Л. Фойербаха і його концепція сутності 

релігії. 

23. Філософія марксизму. 

24. Проблема світу і людини у філософській думці Київської Русі. 

25. Києво-Могилянська Академія як центр філософської думки XVII-XVIII ст. 

в Україні. 

26. Г.С. Сковорода– основоположник української класичної філософії. 

27. Українська філософія XIX-XX століть. 

28. Загальна характеристика сучасної філософії. 

29. Позитивізм і його історичні форми. 

30. Ірраціоналістична філософія (екзистенціалізм і філософія життя). 

31.  Філософія фрейдизму та неофрейдизму.  

32. Філософія постмодернізму. 

33. Категорія «буття» в історії філософії: класична та некласична традиції. 

34. Філософське розуміння структури буття. 

35. Матерія як філософська категорія. Поняття матерії в історії філософії. 

36. Атрибути матерії: рух, простір, час. 

37. Поняття свідомості. Сучасні підходи до розуміння свідомості. 

38. Структура, функції і сутність свідомості.  

39. Свідомість і несвідоме. 

40. Сутність пізнання як виду діяльності людини. Суб'єкт і об'єкт пізнання. 

41. Пізнання як єдність чуттєвого і раціонального. 

42. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Методи наукового 

пізнання. 

43. Форми наукового пізнання емпіричного рівня. 

44. Форми наукового пізнання теоретичного рівня. 

45. Основні концепції істини. 

46. Процесуальна природа істини.  

47. Істина та омана. 

48. Історичні форми діалектики. Діалектика як метод пізнання. 

49. Категорії одиничне, особливе, загальне; зміст і форма; необхідність і 

випадковість. 

50. Категорії причина і наслідок; сутність і явище; можливість і дійсність. 

51. Альтернативи діалектики: метафізика, софістика, еклектика. 

52. Проблема людини у філософії. Індивід, особистість, індивідуальність. 

53. Проблема антропосоціогенезу. 

54. Проблема сенсу життя в духовному досвіді людства. 

55. Єдність соціального, тілесного та духовного в людині. 

56. Поняття про творчість. Етапи творчого процесу. 

57. Роль інтуіції, фантазії та діалогічного мислення у творчому процесі. 

58. Суспільство як цілісна система, що саморозвивається. 

59. Основні методологічні підходи до вивчення суспільства. 

60. Суспільна свідомість та її структура. 

61. Буденний і теоретичний рівні суспільної свідомості. 



62. Суспільний прогрес і його критерії. 

63. Культура і цивілізація. 

64. Сутність глобальних проблем людства, їх походження і шляхи вирішення. 

 
 

 

Екзаменатор  ___________________ д.філос.н., проф. Додонова В. І. 

 

 

Завідувач кафедри _______________ д.філос.н., проф. Додонов Р.О. 

 


