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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра філософії 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Філософські студії» 
 

Курс 3 

 Спеціальність 025  « Музичне мистецтво», 022 « Дизайн», 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

 Форма проведення: 

Письмова. Екзамен проводиться відповідно до розкладу екзаменаційної сесії 

в середовищі «Електронне навчання». Консультація перед іспитом буде 

проведена за розкладом у вигляді відеоконференції в Hangouts Meet. Всі 

допущені до іспиту студенти отримають запрошення на консультацію 

електронною поштою. 

Іспит відбувається у вигляді загального тесту, в якому презентована 

теоретична програма курсу. Умовою іспиту є включена відеокамера на 

Вашому комп’ютері. У разі її відключення, іспит може бути не зараховано. 

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години для письмової відповіді.  

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: Відповідь за виконання тесту– 40 балів.  

 

Критерії оцінювання: 

37-40 б. В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу і додаткову 

літературу. 

25-36 б. Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу.  

15-24 б. В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури, допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

5-14 б. Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово викладає його, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 
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цьому суттєві неточності. 

0-4 б. Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 

 

Перелік теоретичних питань: 

1.Світогляд, його сутність та структура. Історичні типи світогляду. 

2.Філософія та її місце в системі знань. Основне питання філософії. 

3.Зародження філософії в стародавній Індії та Китаї. 

4Зародження античної філософії. Докласичний період. 

5.Класичний період античної філософії. Філософські системи Сократа, 

Платона, Аристотеля. 

6.Філософія еллінізму. 

7.Давньоримський період античної філософії. 

8.Схоластика як тип філософствування в Середні віки. 

9.Боротьба реалізму та номіналізму в епоху Середньовіччя. 

10.Ренесанс європейської культури та філософії. 

11.Антропоцентризм та пантеїзм філософії епохи Відродження. 

12.Емпіризм філософії Нового часу, її матеріалістичний та атеїстичний 

характер. 

13.Раціоналізм та сенсуалізм новоєвропейської філософії. 

14.Філософія Просвітництва. 

15.Українська філософія Доби Київської Русі.  

16. Філософська концепція Г. Сковороди.  

17. Роль Києво- Могилянської академії в розвитку філософської думки в 

Україні. 

18.Німецька класична філософія. 

19.Ірраціоналізм та позитивізм в європейській філософії XIX століття. 

20. Філософія екзистенціалізму. 

21.«Лінгвістичний поворот» в філософії ХХ століття. 

22.Аналітична філософія. 

23.Сучасна філософська антропологія. 

24.Філософія структуралізму та герменевтики. 

25.Філософія постмодернізму. 

26.Українська філософія XIX-ХХ століть 

27.Сутність філософського вчення про буття та форми його прояву. 

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

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

філософії. 

30.Категорії філософії та їх характеристика. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18866&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18879&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18901&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18869&displayformat=dictionary
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31.Філософське вчення про зв’язки та розвиток. Поняття «закону» в 

філософії. 

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

місце людини в світі. 

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

34.Відчуження людини, його форми, види та шляхи подолання. 

свідомості. 

35.Структура та функції свідомості. Мислення та мова. 

36.Суспільна свідомість та її види. 

37.Проблема пізнання в філософії. Діалектичний характер пізнавального 

процесу. 

38.Діяльність людини. Структура діяльності. Практика як спосіб 

освоєння світу. 

39.Філософське вчення про істину та її критерії. Діалектика абсолютної 

та відносної істини. 

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

41.Сутність наукового дослідження. 

42Поняття суспільства та його структура. Філософські концепції 

суспільства. 

43.Соціальні процеси та соціальне пізнання. 

44.Географічне середовище та суспільство. Географічний детермінізм. 

45.Філософські проблеми демографії. 

46.Соціальна сфера життя суспільства. Основні форми 

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

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

форми та функції. Роль норм права в житті суспільства. 

48.Культура як феномен людського буття 

49. Духовно-вартісна й символічна істотність культури (Е. Касірер) 

50.Філософія культури. Дихотомія культури і цивілізації. 

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

суспільстві. 

52.Філософія історії. Проблеми векторної спрямованості суспільного 

розвитку та суспільного прогресу. Есхатологічні мотиви існування 

суспільства. 

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

54.Футурологія як філософська наука про майбутнє. Соціальне 

передбачення та глобальне прогнозування: форми та методи. 

55. Філософська концепція І Канта. 

56. Філософська концепція Гегеля. 

57.Психоаналітична філософія та її головні характеристики. 

58. Психоаналітичне вчення К. Юнга в контексті архетипів. 

59. Філософська концепція   А. Бергсона. 

60. Нігілізм у філософії Ф. Ніцше. 

 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18889&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18906&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18907&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18901&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18867&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18920&displayformat=dictionary
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=18921&displayformat=dictionary
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Екзаменатор  ___________________ д.філос.н., проф. Ковальчук Н.Д. 

 

 

Завідувач кафедри _______________ д.філос.н., проф. Додонов Р.О. 

 


