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Форма проведення письмова. Екзаменаційний білет складається з 

теоретичного та тестового питань. 

Максимальна кількість балів 40. З них 20 за теоретичне питання і 20 

балів за  вирішення тестового завдання 

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: 

 Відсутні 

 Перелік  теоретичних питань з курсу «Філософські студії». 

1.Філософія її предмет і коло проблем. 

2. Філософія і міфологія як світоглядні візії. 

3.Філософія  як мудрість і філософія як наука. 

4.Концептуалізація східного та західного буття. 

5.Духовна мудрість в філософських вченнях Стародавнього Сходу. 

6. Античне Просвітництво та його світоглядне значення. 

7Обєктивний ідеалізм. Ідеї як імперативи формування реальності. 

8.Субєктивний ідеалізм . Волюнтаризм і повстання проти Раціо. 

9.Основні етапи розвитку античної філософії. 

10.Християнська аксіологія:еволюція  релігійно-філософських 

вчень. Розвиток науки. 

11.Раціоналізм та емпіризм як провідні  філософські концепти 

Модерну. 

12.Функціональне-ціннісне розуміння людського буття. 



13.Філософське обґрунтування соціальних проблем: класичні і 

некласичні моделі суспільного розвитку. 

14.Правові та етичні виміри філософії Нового Часу. 

15.Проблема морально-нормативної легітимації в  філософії 

Премодерну та Модерну. 

16.Схоластика як філософський метод. 

17.Реалізм та номіналізм. 

18.Скептицизм як філософське  та світоглядне явище. 

19.Стоіцізм як практична філософія. 

20.Філософський аналіз пізнання в модерну добу. 

21.Основні тенденції некласичної філософії ХІХ- початку ХХ 

століть 

22.Проблема істини в межах філософії. Базові підходи. 

23.Філософія людини та її межи в ХХ столітті. 

 

Перелік питань тестової частини. 

( У всіх питаннях тестів необхідно знайти лише одну відповідь). 

1. Теоретична філософія  це: 

А) виражене в поняттях знання про світ і людину; 

Б) виражене у мові знання про природу та навколишнє середовище; 

В) економічне обґрунтування суспільного розвитку; 

Г) матеріалістичне розуміння історії; 

Д) ідеалістичне розуміння суспільного розвитку 

 

2. Яке судження з наведених найбільш повно віддзеркалює 

специфіку східного способу буття? 

А)Головною цінністю східного способу буття є свобода; 

Б)головною цінністю східного способу буття є особистість; 

В)головною цінністю східного способу буття є ідея історичного 

розвитку; 

Г) головною цінністю східного способу буття є соціальний прогрес; 

Д)головною цінністю східного способу буття є ідея карми та ідея 

прощення; 

 

3.Які складові з наведених найбільш повно віддзеркалюють 

західний спосіб буття у світі? 

А)особистість, практика технічного перетворення природи, історизм; 

Б)природність, фаталізм, віддяка; 

В) альтруїзм, милосердя, відповідальність; 



Г)гедонізм, евдемонія, утилітаризм; 

Д) безпристрасність, спокій, рівновага 

 

4. Яка функція філософії є найбільш важливою в добу Модерну ? 

А) аксіологічна функція; 

Б) прогностична функція; 

В) критична функція; 

Г) світоглядна функція; 

Д) історична функція; 

 

5. Хто з наведених філософів вважав,що ідеї визначально продукують  

та змінюють соціальну реальність? 

А)  Ж.Жак Руссо; 

Б)  К. Маркс; 

В) Платон; 

Г) О. Конт; 

Д)Фалес 

 

6.Хто з  представників  філософського табору започаткував метод 

філософського діалогу? 

А) І.Кант; 

Б) Сократ; 

В) Г.В.Ф.Гегель; 

Г) Р.Декарт; 

Д) Ж.Жак Руссо; 

 

7.Хто з філософів античності запропонував вчення про ідеї, які є 

вічними  і протиставляються світу мінливих смертних речей? 

А) Аристотель; 

Б) Фалес; 

В) Платон; 

Г) Сенека; 

 

8. Визначальною рисою середньовічної філософії є? 

А) геоцентризм; 

Б) пантеїзм; 

В)атеїзм; 

Г)деїзм; 

Д) логоцентризм; 



 

9. Визначальним для філософії Патристики є? 

А) просування діалогічного способу мислення; 

Б) утвердження Християнства як монотеізму і протиставлення   його 

політеїзму язичництва; 

В) утвердження Буддизму як заперечення надмірних бажань; 

Г)значення,що витікають з античної філософії; 

Д)значення виведені з Біблії; 

 

10.Що означає поняття сакральне? 

А) світське; 

Б) розумне; 

В) творче; 

Г)божественне; 

Д) ірраціональне; 

 

11. Гносеологізм це? 

А)  світоглядна настанова, яка виходить з того,що  теоретичне 

пізнання є вищим виявленням духовності і сенсом життя людини; 

Б) обґрунтування Бога як першопочатку створення світу; 

В) розвиток природних законів всесвіту; 

Г) розвиток механіцизму; 

Д) розвиток тваринного світу; 

 

12.Механіцизм це? 

А) спосіб розуміння природних процесів і людини в Новий Час, який 

зводив всі форми розвитку світу до механічного руху; 

Б) спосіб розуміння природних процесів, який зводив  всі форми 

розвитку світу до існування Творця; 

В) спосіб розуміння  природних процесів, який не можна звести до 

механічного руху; 

Г) спосіб розуміння людини  як креатора світу; 

Д)  орієнтація на розвиток соціальних комунікацій; 

13. Кому з філософів належить принцип « Мислю─ отже існую»? 

А) Т.Гоббсу; 

Б) І.Канту; 

В) Р.Декарту; 

Г) Г. В. Ф.Гегелю; 

Д) О.Конту; 



 

14.Кому з філософів належить твердження , що Людина─ «чиста 

дошка»? 

А) В.Лейбніцу; 

Б) Джону Локку; 

В)Т.Гоббсу; 

Г) А.Шопенгауеру; 

Д) Ф.Ніцше; 

 

15. Кореспондентська теорія істини   інтерпретує її  досягнення  

наступним чином? 

А) визначає істину як відповідність фактам; 

Б) Визначає істину як процес  соціальної корисності ; 

В)обґрунтовує істину як етичний феномен; 

Г) осмислює істину як естетичний феномен; 

Д) заперечує  досягнення істини; 

 

16. Прагматична концепція істини передбачає? 

А) орієнтацію на науковий характер отриманих результатів; 

Б) практичну значимість отриманих в процесі пізнання результатів; 

В) заперечення наукових критеріїв дослідження; 

Г) переконаність у тому,що світ неможливо пізнати; 

Д) орієнтація на інтуїтивний спосіб сприйняття світу; 

 

17. Когерентна теорія істини стверджує? 

А) пов’язаність  базових критеріїв істини  та їх несуперечливість в 

просторі та часі; 

Б) пріоритет віри над розумом; 

В)агностицизм; 

Г) соціальний песимізм; 

Д) соціальний прогрес 

 

18.Філософія Нового Часу зводить сутність людини до ? 

А) естетичної діяльності; 

Б)  морально-нормативної  сфери; 

В) пізнавальної діяльності; 

Г) філантропічної діяльності; 

Д) божественної діяльності; 

 



19. Поняття І.Канта « антиномії розуму» означає? 

А) суперечності мислення, які виникають в процесі пізнавальної 

діяльності;( 

Б) суперечності в соціальних відносинах; 

В) критичне мислення; 

Г) скептицизм; 

Д) антропологізм; 

 

20.Волюнтаризм це? 

А) філософська течія ХХ століття, яка орієнтована на досягнення 

свободи; 

Б) філософська течія ХІХ століття,що зробила поняття волі головним 

принципом філософствування; 

В) категоричний імператив; 

Г) проблема усвідомленого вибору; 

Д) соціальний прогрес; 

 

21. Що вважалося критерієм прогресу в філософії Модерну? 

А)орієнтація на розвиток розуму та раціональності; 

Б) орієнтація на розвиток ірраціональних начал; 

В) орієнтація на розвиток людської душі; 

Г)орієнтація на Божественне одкровення; 

Д) орієнтація на людське порозуміння; 

22.Базовим поняттям для некласичної, ірраціональної філософії ХІХ 

початку ХХ століття є поняття? 

А) розуму; 

Б) волі; 

В)  сенсуалізму; 

Г) аскетизму; 

Д) гносеології; 

23. Аксіологія  це? 

А) вчення про релігійний поступ людства; 

Б) пізнавальна діяльність; 

В) розумова діяльність; 

Г) вчення про цінності, які визначають людську діяльність; 

Д) чуттєве сприйняття  реальності 

 

 

 



 

Кому з філософів належить  наступне судження «Знання і 

могутність людини збігаються»? 

А) Р.Декарт; 

Б) Ф.Бекон; 

В)К.Маркс; 

Г) А.Шопенгауер; 

Д)Джон Локк; 

 

 Екзаменатор   д. філос.н.  проф.                           Пасько Я.І. 

 

 

 

 

 

 

 


