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Форма проведення: 

Комбінована. Екзаменаційний білет складається з завдань, які включають 

теоретичні питання, а також тестові завдання. Студент письмово дає 

відповіді на теоретичні питання, а також письмові відповіді на тести.  

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години для письмової відповіді.  

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: за відповіді на теоретичні питання – 20 балів; за відповіді на 

тестові завдання - 20 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

 

За відповідь на теоретичні питання: 

20 балів – 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; 

15 балів – 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; 

10 балів – 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; 



5 балів – набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної послідовності. 

Наявність висновків, спроба обґрунтування власної позиції; 

0 балів – 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. 

 

За відповіді на тестові завдання: 

20 тестів по 1 балу за кожну правильну відповідь. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Об’єкт і предмет філософії як галузі знання.  

2. Роль філософії у житті суспільства й особистості. 

3. Основні функції філософії. 

4. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу.  

5. Структура світогляду. Історичні типи світогляду. 

6. Особливості давньоіндійської філософії. Філософські школи  

Стародавньої Індії. 

7. Проблеми давньокитайської філософії.  

8. Філософські погляди Конфуція. 

9. Стихійна діалектика давньогрецької філософії. Особливості Мілетської  

      філософської школи.  

10. Вчення про атоми Демокріта. 

11. Філософські ідеї Сократа. 

12. Вчення Платона про ідеї. 

13. Філософські погляди Арістотеля. 

14. Характерні риси філософії епохи Середньовіччя.  

15. Філософія Августина Блаженного. 

16. Вчення про розум і віру Фоми Аквінського. 

17. Гуманізм і натурфілософія епохи Відродження.   

18. Раціоналізм і емпіризм філософії Нового часу. 

19. Характерні риси філософії французького Просвітництва.  

20. Німецька класична філософія та її місце в історії світової філософської 

думки.  

21. Філософські погляди І. Канта. 

22. Філософія Г.В.Ф. Гегеля: система і метод. 

23. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

24. Основні ідеї філософії марксизму. 

25. Характеристика психоаналізу і неофрейдизму.  

26. Загальні риси філософії екзистенціалізму. 

27. Головні особливості та етапи розвитку філософської думки в Україні. 



28. Філософія у Києво-Могилянській Академії. 

29. Г.С. Сковорода – родоначальник української класичної філософії. 

30. Філософські погляди у творчості Т. Шевченка, І. Франка і Л. Українки. 

31. Філософія життя  Ф. Ніцше. 

32. Культура і цивілізація в концепції О. Шпенглера. 

33. Походження людини як філософська проблема. 

34. Єдність біологічного і соціального в людині. 

35. Роль цінностей в житті людини. 

36. Культура як предмет філософського осмислення. 

37. Поняття духовного життя суспільства (духовне виробництво, суспільна   

       свідомість, духовна культура, духовні відносини). 

38. Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства. 

39. Науково-технічний прогрес: сутність, закономірності та соціальні наслідки. 

40. Глобальні проблеми сучасної цивілізації і майбутнє людства. 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор  ___________________ к.філос.н., доц. Овсянкіна Л.А. 

 

 

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

 

 

 

 


