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Форма проведення: письмова Тривалість проведення: 80 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

Завдання Кількість 

завдань 

Кількість балів 

за 1 виконане 

питання 

Максимальна 

кількість 

балів  

Підібрати правильні 

поняття 

10 1 10 

Виконати тестове завдання 10 1 10 

Дати розгорнуту відповідь 

на питання 

2 10 20 

 

Перелік допоміжних матеріалів: немає 

Перелік тем, за якими створені екзаменаційні завдання: 

1. Сутність, особливості та функції філософії 

2. Особливості філософського знання. 

3. Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер. Історичні тини 

світогляду: міфологія, релігія, філософія. Філософський світогляд. 

4. Предмет, функції, коло основних проблем філософії. 

5. Історичні типи розвитку філософського знання 

6. Антична філософія. 

7. Становлення філософії країн Сходу (стародавні Китай, Індія). Своєрідність 

Східної філософії. 

8. Філософія Середньовіччя (XIII - XV ст.). 

9. Філософія епохи Відродження (XV - XVI ст.). 

10. Філософія Нового часу (XVII - XVIII ст.). 

11. Німецька класична філософія (XVIII - XIX ст.). 

12. Марксистська філософія. 

13.Основні напрямки сучасної світової філософії. 

14. Основні риси української філософії. 

15. Структура філософського знання. Філософія і наука. 

16. Філософський зміст проблеми буття 

17. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення. Типи онтологій. 

18. Сучасна наука про складну систему організації матерії та її властивості. 

Матерія і рух. Простір і час як форми існування матерії. 

19. Проблема пізнання 

20. Пізнання у контексті людського існування. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Види 

пізнавальної діяльності: чуттєве і раціональне. 



21. Практика як головний критерій істини. Поняття науки. Специфіка наукового 

пізнання. 

22. Методологія наукового пізнання. Метод і методологія. Рівні методології. 

Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. 

23. Соціальні функції науки. Наука і мораль. Свобода наукового пізнання і соціальна 

відповідальність вченого. 

24. Діалектика як вчення про розвиток і метод пізнання. 

25. Класичні альтернативи та модифікації діалектики в сучасних філософських 

доктринах. 

26. Філософська антропологія як розділ філософського знання. Людина як основний 

предмет філософської антропології. 

27. Загальна характеристика сучасної світової філософії та її основні напрямки. 

28. Походження релігійних вірувань й специфіка релігієзнавства 

29. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна Об’єкт, предмет і структура 

релігієзнавства: історія релігії, географія релігії, соціологія релігії, 

феноменологія релігії, психологія релігії, філософія релігії. 

30. Ранні форми релігійних вірувань їх визначення, становлення, загальне й 

особливе у функціонуванні та вияви в сучасних релігіях. 

31. Наукові концепції походження релігії. Матеріалістичне вчення про виникнення 

релігії. Сучасні уявлення про походження релігії. 

32. Світові релігії: визначення, виникнення і характерні риси. 

 

 

 

 


