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Форма проведення: 

Комплексний іспит.  Включає в себе 2 питання. 1  питання є  написання есею,  

а друге включає  тестові запитання. Можливість відповіді активізується під час 

проведення іспиту – за розкладом. . Під час складання іспиту студент має 

вийти на відеозв’язок на платформі Hangout Meets із включеною камерою та 

мікрофоном. 

 

Тривалість проведення: 

80 хв. 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них 25 балів студент отримує за  1 питання, написання есею.  15 

балів за  відповіді на тестові запитання. По одному балу за кожну правильну 

відповідь на тестові запитання. 

 

Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

відповідь 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівеньзнань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу  

В 31-36 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

С 26-30балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначноюкількістюпомилок 



D 21-25 

балів 

Задовільно – посередній рівеньзнань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійноїдіяльності 

Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий, допустимий 

рівень знань (умінь) 

FХ 10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

 

 

Немає 

 

 

Перелік теоретичних питань з курсу «Філософські студії». 

Студентам пропонується одне питання для написання есею. 

 

1.Філософія її предмет і коло проблем. 

2.Поняття світогляду та його роль в житті людини. 

3.Основні функції філософії. 

4.Концептуалізація східного і західного буття. 

5.Основоположні начала східного шляху буття:природність, 

фаталізм, віддяка. 

6.Специфіка західного буття. Роль особистості  в процесі технічного 

перетворення природи. 

7.Наука в історико-філософському дискурсі:класична та некласичні 

традиції. 

8.Ідеї як імперативи  конструювання світу(Платон). 

9.Реалізм і номіналізм. 

10. Поняття свідомості та концептуалізація його в філософському 

дискурсі. 

11.Свідоме та підсвідоме в житті людини та суспільства. 

12.Раціоналізм та емпіризм як напрямки розвитку філософії. 

13Проблема пізнання та самопізнання в домодерній та модерній 

філософії. 

14. Схоластика як філософський метод. 

15Теорія пізнання в німецькій класичній філософії. 

16.Емпіричний та теоретичний рівень наукового пізнання. 

17.Філософська антропологія ХХ століття.( М.Шелер, Ортега-і-

Гассет, М.Бердяєв). 



18.Морально-нормативні та функціональні засади розвитку 

сучасного суспільства. 

19.Матеріалістичне розуміння історії та її критика. 

20.Проблема істини в філософії. 

21.Сучасні глобальні проблеми людства 

22.Проблема обґрунтування цінностей в сучасному соціумі. 

23. Ірраціоналізм як філософський концепт та його соціальна 

критика. 

24.Категорія відчуження та її обґрунтування. 

25.Феномен Просвітництва. 

26.Екзістенціалізм як філософське явище. 

27. «Відчуження праці»  в марксизмі. 

28. Еволюція розвитку науки. Наука як філософський інструмент. 

29. Обґрунтуйте поняття  «суб’єктивний ідеалізм» 

30 Обґрунтуйте  поняття» об’єктивний ідеалізм». 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ  МАТЕМАТИКІВ 

 

( У всіх тестових  питаннях  необхідно обрати лише одну відповідь) 

 

1. 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 ідея карми та ідея 

прощення 

Б)головною цінністю східного способу буття є свобода; 

В)головною цінністю східного способу буття є особистість; 

Г)головною цінністю східного способу буття є ідея історичного 

розвитку; 

Д) головною цінністю східного способу буття є соціальний 

прогрес; 

 

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

А) критична функція; 



Б) аксіологічна функція; 

В) прогностична функція; 

Г) світоглядна функція; 

Д) історична функція; 

 

4. Що вважає критерієм прогресу західна модель соціального 

розвитку? 

А)  розвиток особистості в процесі  технічного перетворення 

природи та соціальності; 

Б)споглядання існуючої реальності; 

В)діалог між заходом та Сходом; 

Г)заперечення східної філософії та культури; 

Д) фаталістичне сприйняття дійсності; 

 

 

5.Яка з вказаних  проблем є філософською та  глобальною? 

А) проблема  захисту природи та довкілля; 

Б) свободи сексуальних меншин; 

В) гендерної рівності; 

Г) соціальної відповідальності; 

Д) проблема дитячого насильства в світі; 

 

6. Яка теза найбільш повно віддзеркалює сутність конфуціанства? 

А)суспільство та держава є головними цінностями; 

Б) особистість є джерелом соціального розвитку; 

В) конфуціанство зосереджує увагу на  гендерній проблематиці; 

Г) державна політика є автономною від  світоглядного пошуку 

мудрості; 

Д) чесноти не відіграють жодного значення в східній  філософії; 

 

7. Хто з наведених філософів вважав,що ідеї визначально 

продукують  та змінюють соціальну реальність? 

А) Платон 

Б)  Ж.Жак Руссо; 

В)  К. Маркс; 

Г) О. Конт; 

Д)Фалес 

 

8. Мислителі Милетської школи шукали? 

А) першопочаток буття і виводили світ з першопричини; 

Б) нову концепцію людини і світу; 

В) раціональну концепція розвитку природи; 

Г)комунікативну раціональність; 

Д) стратегічну раціональність; 

 



9. Сансара це? 

А)процес послідовного ланцюжка втілення, підпорядкований 

закону Карми; 

Б) процес руйнування світової гармонії; 

В) проблема посилення людських ідей; 

Г) процес осмислення  природи; 

Д) продукт людського пізнання; 

 

10. Нірвана це? 

А) стан переходу в абсолютну порожнечу спокій, відмова живої 

істоти від  всіх пристрастей і бажань; 

Б) прагнення насолоди; 

В) прагнення людського щастя; 

Г) прагнення світової гармонії; 

Д) бажання отримати перемогу над іншими; 

 

11. Назвіть філософа, якому належить афоризм «Бутття є, а 

небуття немає? 

а) Парменід; 

б) Платон; 

в) Сократ; 

Г)Геракліт; 

Д) Аристотель 

 

12. Надайте  правильне визначення поняттю «Аполонівське 

начало»? 

А) раціональне,цілеспрямоване та врівноважене; 

Б) темне, неврівноважене і хаотичне начало; 

В) культурне опосередкування соціальних процесів; 

Г) природне начало в світі; 

Д) хаотичне нагромадження різних явищ; 

 

13. Надайте правильне визначення поняттю «Діонісійське начало? 

А)темне, ірраціональне, проривне демонічне начало; 

Б)обґрунтування людської особистості; 

В) обґрунтування людської комунікації; 

В) напрямок розвитку людської спільноти; 

Г) напрямок розвитку держави; 

Д) глобальний розвиток людства 

 

  

14. 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; 

 

15. Що означає поняття «Метагранічне буття»? 

А) вимір людського буття, в межах якого відбувається вихід за 

межи буденного буття ; 

Б) вимір людської творчості; 

В) орієнтація на всесвітню гармонію; 

Г) орієнтація на соціальну співпрацю; 

Д) спрямованість на соціальний добробут; 

 

16. Які якості визначають значення людини в суспільстві? 

а) соціальні якості 

б) біологічні якості; 

в)випадкові обставини; 

г)хижацькі інстинкти; 

д)християнські чесноти; 

 

17. Кому  належить теза – «Вірую, тому, що абсурдно»? 

А)Тертуліан; 

Б)І.Кант; 

В)Г.В.Ф.Гегель; 

Г) О.Конт; 

Д) Ф.Вольтер; 

 

18. 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; 

 

 19. Визначальним для філософії  Патристики є 

а) утвердження Християнства як монотеїзму і протиставлення його 

політеїзму язичництва 

б) просування діалогічного способу мислення 

в) утвердження Буддизму як заперечення надмірних бажань 

г) значення, що витікають з античної філософії 

 

      

20. 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) орієнтація на розвиток соціальних комунікацій 

 

 

21. Кому з філософів належить вислів: «Мислю – отже, існую»? 

а) Р.Декарту 

б) Т.Гоббсу 

б) І.Канту 

г) Г. В. Ф.Гегелю 

 

22. Кому з філософів належить твердження , що людина – «чиста 

дошка»? 

а) Джону Локку 

б) В.Лейбніцу 

в) Т.Гоббсу 

г) А.Шопенгауеру 

 

23. Кому з філософів належить твердження «Людина людині вовк» 

а) Т.Гоббсу 

б) Н.Хамітову  

в)  Е.Фрому 

г)  К.Марксу 

 

24. Базовим поняттям для некласичної, ірраціональної філософії ХІХ 

початку ХХ століття є поняття 

а) волі 

б) розуму 

в) сенсуалізму 

г) аскетизму 

 

25. Кому з українських філософів  належать слова « Світ ловив мене, але 

не впіймав» 

А)Г.Сковорода 

Б) В.Горський 

В)Д.Шевчук 

Г) А.Лой 

 

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

 


