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Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  

Критерії оцінювання: 

 Виконання тестових завдань – 20 балів  

Всього 20 питань: 1-10 по 1 балу; 11-20 по 1 балу. Максимальна кількість 

балів за тести – 20.  

 Виконання відкритих тестових питань (розгорнута відповідь) – 20 балів. 

Всього 2 питання: кожне питання по 10 балів. 

 

Бали Критерії оцінювання розгорнутої відповіді 

9-10 завдання виконане в повному обсязі, студент має системні, дієві 

знання, володіє понятійним апаратом, відповідь на запитання 

вичерпна й аргументована, не має помилок. 

7-8 робота  виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і 

незначні помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності з 

предмету та адаптивності при використанні потрібного матеріалу. 

5-6 поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при 

використанні понятійного апарату, відсутність міцних логічних 

зв’язків і послідовності у розумінні навчального предмету. 



3-4 студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних положень, 

допускає суттєві помилки,  які викривлюють зміст, не вміє  

користуватися термінологією і поєднувати теоретичні засади з 

практичним їх втіленням. 

1-2 не виявляє  розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає 

грубі помилки, обсяг виконаного завдання менше 20%. 

 

Перелік тем, за якими створені екзаменаційні завдання: 

1. Сутність, особливості та функції філософії.  

2. Історичні етапи розвитку філософського знання.  

3. Предметні області філософії.  

4. Філософія права. 

5. Філософський зміст проблеми буття.  

6. Проблема пізнання. 

7. Філософська антропологія.  

8. Мета і цінність людського життя.  

9. Діалектика та її альтернативи. 

10. Сучасна світова філософія. 

11. Походження релігійних вірувань й специфіка релігієзнавства.  

12. Сучасні світові релігії. 

13. Поширення релігій на теренах України. 

 

Перелік екзаменаційних питань: 
1. Охарактеризуйте міфологію давніх греків. Розмежуйте поняття 

міфології та релігії. 

2. Охарактеризуйте причини виникнення та зміст віровчення ісламу. 

3. Визначте сутність філософії доби Середньовіччя.  

4. Проаналізуйте вислів Геракліта «В одну й ту ж річку не можна ввійти 

двічі…». 

5. Розкрийте сутність герменевтики як філософського вчення 

6. Охарактеризуйте зміст віровчення буддизму 

7. Розкрийте сутність філософського типу світогляду 

8. Проаналізуйте причини виникнення, догматику і культ 

протестантизму.  

9. Порівняйте раціоналізм та емпіризм у філософії Нового часу 

10. Охарактеризуйте причини виникнення та зміст віровчення  

християнства.  

11. Проаналізуйте поняття культури. Духовна і матеріальна культура. 

12. Вкажіть на обставини виникнення ісламу. Назвіть основні «стовпи» 

цієї релігії. 

13. Охарактеризуйте визначальні риси філософії доби Античності.  

14. Охарактеризуйте віросповідні та культові особливості в православ'ї, 

порівняйте православ'я з іншими конфесіями. 

15. Проаналізуйте ідею апорій. Наведіть приклади. 

16. Дайте загальну характеристику католицизму. Розкрийте особливості 



функціонування католицької  церкви в Україні. 

17. Розкрийте основи  християнського  віровчення про Святу Трійцю та 

Боголюдську природу Ісуса Христа. 

18. Порівняйте чуттєве та раціональне пізнання. Визначте, чи можна їх 

протиставляти.  

19. Охарактеризуйте основні концепції істини. 

20. Проаналізуйте причини виникнення і культ зороастризму і 

маніхейства. Розкрийте роль дуалізму Добра і Зла у їх віровченні.  

21. Проаналізуйте вислів Ж.-П.Сартра «Ексзистенціалізм – це гуманізм». 

22. Визначте етапи еволюції  і типи релігій. 

23. Визначте причини речей які виділяє Аристотель, наведіть приклади. 

24. Охарактеризуйте первісні форми релігії. Розкрийте сутність суперечок 

щодо першості та часу виникнення. 

25. Охарактеризуйте співвідношення матерії і духу як філософських 

категорій. 

26. Охарактеризуйте поняття «національні релігії». Наведіть приклади 

національних релігій. 

27. Охарактеризуйте поняття природи як об’єкта філософської рефлексії. 

28. Проаналізуйте вислів Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю». 

29. Поясніть вислів «Філософія – служниця теології». Визначте, до якого 

періоду історії розвитку філософії можна віднести цей вислів. 

30. Розкрийте основні ідеї Платона.  

31. Проаналізуйте поняття істини, її характеристики та критерії. Визначте 

підходи до можливості її пізнання.  

32. Дайте характеристику світовим релігіям. Назвіть причини та час їх 

виникнення.   

33. Проаналізуйте основні риси софістики. Наведіть приклади софізмів. 

34. Порівняйте основні напрямки християнства в Україні. 

35. Охарактеризуйте поняття про міф та міфологію.  

36. Проаналізуйте чи вдалося мислителям епохи Ренесансу відродити 

ідеали Античності. 

37. Поясніть позицію Боеція щодо того, у чому постає справжнє щастя 

людини, що є найвищим благом. 

38. Сформулюйте класичні докази існування Бога.  

39. Розкрийте поняття людина, індивід, особистість та їх співвідношення. 

40. Визначте в чому полягав коперніканський поворот у філософії І.Канта.  

41. Проаналізуйте  властивості метафізики та діалектики. 

42. Розкрийте  значення Хрещення Русі. Поясніть вибір віри 

Володимиром. 

43. Проаналізуйте вислів Ж.-П. Сартра «Екзистенціалізм-це гуманізм». 

44. Порівняйте християнську есхатологія з мусульманською. 

45. Порівняйте моральні, релігійні та правові норми. Виділіть відмінні 

ознаки. 

46. Проаналізуйте філософські погляди З.Фрейда на структуру особистості 

та відкриття підсвідомого. 

47. Розкрийте поняття релігійної та світської моралі. Визначте можливі 

конфлікти між ними. 



48. Прокоментуйте вислів Г.С.Сковороди: «З усіх утрат, втрата часу 

найтяжча».  

49. Охарактеризуйте підходи до розуміння Джихаду в сучасному ісламі.  

50. Визначте та охарактеризуйте періоди античної філософії. 

51. Розкрийте принципи буддійського віровчення. Визначте, чому для 

Будди світ є суцільним стражданням. 

52. Прокоментуйте вислів Г.С.Сковороди: «З видимого пізнавай 

невидиме». 

53. Порівняйте моральні настанови ісламу та християнства. 

54. Охарактеризуйте погляди І.Канта про людину, яка належить двом 

світам - феноменальному і ноуменальному. 

55. Визначте основні положення етики конфуціанства. Як ви розумієте 

вислів  «Посієш вчинок - вродить звичка, посієш звичку – вродить характер, 

посієш характер – вродить доля». 

56. Проаналізуйте історію та сучасний стан релігії в Україні.  

57. Визначте основні положення етики конфуціанства. Як ви розумієте 

вислів «Благородний чоловік винить себе, низький – інших». 

58. Охарактеризуйте три частини душі згідно Платону, проаналізуйте міф 

про колісницю. 

59. Проаналізуйте  вчення Ф.Бекона, наведіть приклади ідолів людського 

роду.  

60. Розкрийте значення та формування Біблійного канону в християнстві. 
 

Екзаменатор                                         Андрій СКЛАДАН 

   Голова циклової комісії          Юлія РЯБОКОНЬ



 


