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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Основи філософських знань» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст». 

Курс: IV  

Семестр: 7  

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

 

Критерії оцінювання: 

1. Тестові завдання – завдання 1-10, що передбачають вибір одного 

варіанту відповіді, оцінюються в 1 бал (всього – 10 балів). 

2. Підбір правильних понять з таблиці – завдання 1-10, що 

передбачають вибір одного варіанту відповіді, оцінюються в 1 бал 

(всього – 10 балів). 

3. Розгорнута відповідь - дати відповідь на два теоретичні питання, 

кожне питання оцінюється в 10 балів.  

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Філософія, її предмет і структура. Основні функції філософії.  

2. Історичні типи світогляду та їх характеристика.  

3. Особливості філософії Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю. .  

4. Філософія античності: проблематика та характерні риси.  

5. Особливості та основні етапи розвитку філософії Середньовіччя.  

6.  Філософія епохи Відродження та Просвітництва: загальна 

характеристика.  

7. Класична німецька філософія та її основні проблеми.  

8. Основні напрями некласичної філософії кінця XIX — початку XX 

століття.  



9. Основні напрями філософії XX століття.  

10. Зародження і розвиток філософської думки в Україні.  

11. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення.  

12. Діалектика та її альтернативи (метафізика, софістика, еклектика).  

13. Теорія пізнання в системі філософського знання. Поняття пізнання. 

Види пізнання та їх взаємозв’язок. Поняття істини в філософії. Істина і 

правда.  

14. Проблема свідомості у філософії.  

15. Соціальна філософія в системі філософського знання. Духовність і 

культура. Культура і цивілізація.  

16. Основні питання етики, естетики та аксіології. 

 

 

                   Екзаменатор              Н.М. Нос                                             

 

                   Голова циклової комісії            Ю.С. Рябоконь 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


