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Опис програми іспиту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра філософії  

Програма іспиту з дисципліни  

«Філософські студії» 

1 курс – освітній рівень -  перший (бакалаврський) 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма: 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК  

«Філософські студії (1-2 курс, ЕК, денна)» 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21993 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із 

використанням персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення 

освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то 

екзамен проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами GoogleMeetіз 

включеною камерою та мікрофоном. 

 

          Студент дає відповіді на тестові запитання в системі Moodle.Кожний 

тест включає 40 питань трьох категорій складності. Студент має одну спробу 

відповіді. За змістом питання тестів охоплюють модулі «Історія філософської 

думки» та «Теоретична філософія». 

Максимальна кількість балів: 

40 балів, по одному балу за кожну правильну відповідь на прості тестові 

питання, на питання середнього та складного рівня – з коефіцієнтом 

платформи «Moodle». 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 

 

Критерії оцінювання: 

 
Рейтинговаоцінка Оцінка за 

тестув

ання 

Значення оцінки 

А 37-40 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

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 незначною кількістю 

помилок 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21993


D 21-25 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

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), щовимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого 

проходження екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою Fx за 

дисципліну.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є 

сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на 

екзамені (40 балів). 

 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

 

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. Вчення Томи Аквінського. 

13. Філософія епохи Відродження: антропоцентризм, гуманізм і 

соціальнаутопія. 

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

Дж.Локка.  

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



16. Філософія Просвітництва. Французький матеріалізм XVIII століття і 

його основні проблеми. 

17. Класична німецька філософія: І. Кант: теорія пізнання – апріорні 

форми чуттєвості і розуму. Антиномії Канта. 

18. Етичні проблеми у філософії І. Канта. 

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

метод.  

20. Соціально-історична  проблематика у філософії Гегеля. 

21. Антропологічний матеріалізм Л. Фойєрбаха і його концепція сутності 

релігії. 

22. Філософія марксизму. 

23. Загальна характеристика сучасної філософії. 

24. Позитивізм і його історичні форми. 

25. Ірраціоналістична філософія (екзистенціалізм і філософія життя). 

26. Філософія фрейдизму та неофрейдизму.  

27. Філософія постмодернізму. 

28. Сутністьфілософськоговчення про буття та формийогопрояву. 

29. Поняття «матерії» в філософії. Сучасна наукова картина світу. 

30. Філософський зміст понять «простору» та «часу». Категорія «рух» в 

філософії. 

31. Філософське вчення про зв’язки та розвиток. Поняття «закону» в 

філософії. 

32. Закони діалектики та їх характеристика. 

33. Проблема людини в різних філософських парадигмах. Сенс життя та 

місце людини в світі. 

34. Філософські проблеми антропосоціогенезу. Біологічне та соціальне в 

людині. 

35. Особистість як суб’єкт суспільства, її соціальні риси та потреби. 

36. Відчуження людини, йогоформи, види та шляхи подолання. 

37. Відображення як загальна властивість матерії та йогоформи. 

38. Біологічні та соціальні передумови виникнення та розвитку 

свідомості. 

39. Структура та функції свідомості. Мислення та мова. 

40. Суспільна свідомість та її види. 

41. Проблема пізнання в філософії. Діалектичний характер 

пізнавальногопроцесу. 

42. Філософсь кевчення про істину та ї їкритерії. Діалектика абсолютної 

та відносної істини. 

43. Філософія про методи і форми пізнавального процесу. Поняття теорії. 

Сутність науковогодослідження. 

44. Поняття суспільства та його структура. Філософські концепції 

суспільства. 

45. Соціальні процеси та соціальне пізнання. 

46. Географічне середовище та суспільство. Географічний детермінізм.  



47. Філософські проблеми демографії. 

48. Економічна сфера життєдіяльності суспільства. Діалектика 

продуктивних сил та виробничихвідносин. 

49. Соціальна сфера життя суспільства. Основні 

форми соціального буття людини: сім’я, етнос, клас. 

50. Політико-правова сфера життєдіяльності суспільства. Держава, її 

форми та функції.  

51. Мораль, релігія, мистецтво як особливі сфери взаємодії людей в 

суспільстві. 

52. Глобальні проблеми сучасності: сутність, витоки, шляхи вирішення. 

 

Зразки тестових питань: 

 

А) Простий рівень 
Чи є правильним твердження про те, що Сократ – античний філософ, який в 

центр філософських роздумів поставив людину? 

Виберіть одну відповідь: 

Правильно 

Неправильно 

 

 

Б) Середній рівень 
Категоричний імператив в сфері свободи І. Канта стосується: 

Виберіть одну відповідь: 

 
a. 

розуму 

 
b. 

моралі 

 
c. 

природи 

 
d. 

свідомості 

 

 

 

 

 

 



 

В) Складний рівень 

Встановіть відповідність між розділом філософії та центральною проблемою: 

Вибрати: 

             Гносеологія                                               буття, існування 

 

            Соціальна філософія                                 пізнання 

 

            Онтологія                                                   суспільство 

 

 

 

Екзаменатор                        Овсянкіна Л.А. 

 

 

 

Завідувач кафедри     Додонов Р.О.  


