
Питання до іспиту 

 

1. Філософія Стародавнього Сходу. (Світоустрій та людина.) Антична філософія. 

2.Охарактеризувати філософію середніх віків (геоцентризм.)  

3.Філософія Відродження: (антропоцентризм.)  

4.Розкрити особливості філософії Нового часу: (наукоцентризм).  

5.Охарактеризувати Німецьку класичну філософію: (система-розум-діяльність) 

6. Дати характеристику сучасної філософії. (Неокантіанство. 

Неогегельянство.) 

6.Розкрити поняття «Прагматизм». «Філософія життя.», «Психоаналітична 

філософія».  

7.Охарактеризувати екзистенціалізм, структуралізм, герменевтику.  

8. Розглянути особливості позитивізму, неопозитивізму. релігійної філософії  

та неомарксизму.. 

9. Ознайомити з філософською думкою Київської Русі; 

10. Розкрити гуманістичні ідеї другої половини XIII століття – першої 

половини XVII століття; 

11. Охарактеризувати філософію українського Просвітництва XVII століття 

12.Ознайомити з Філософія українського романтизму XIX століття;.  

13. Охарактеризувати поняття «Професійна філософія в Україні XIX - XX століття;. 

14. Розглянути Українську філософську та суспільно-політичну думку другої 

половини XIX- XX століття. 

15.Розкрити поняття: буття, субстанція, матерія; 

16.Розглянути рух як спосіб існування матерії. 

17.Охарактеризувати простір і час як форми буття матерії. 

18.Сформувати поняття свідомості як вищої форми відображення дійсності  



19.Розкрити зв’язок свідомості та мови.  

20.Розкрити принципи діалектичного осмислення буття. Альтернативи діалектики 

.Закони діалектики.  

21.Охарактеризувати категорії як загальні форми відображення буття, його 

22.Розглянути пізнаваність світу і його закони 

23. Єдність чуттєвого і раціонального моментів пізнання. 24.Розкрити поняття 

інтуїції: етапи і умови формування. Діалектика  

абсолютної і відносної істини. 

25.Предмет і значенням логіки. Основні закони логічного мислення. 

26.Розглянути поняття методу та методології наукового дослідження. 

27.Класифікація методів наукової діяльності та особливостями  

їх застосування. 

28.Суспільство як система і життєдіяльність людини. -29.Розкрити природу як 

об’єкт філософської рефлексії. 

30.Форми суспільної свідомості як типи відображення  

соціального буття. 

31.Розкрити поняття людина. Індивід, особистість. 

32.Діяльність як доцільна активність суб’єкта.  

33. Предмет та функції релігієзнавства. 

34. Національні релігії: Індуїзм. Іудаїзм.. Буддизм. 

Християнство. Іслам. 

35. Проблема свободи совісті в Україні.  

36. Нові релігійні течії та організації в Україні. 

37.Особливості функціонування моралі у суспільстві. 38. Сутність моральних 

вимірів особистості і суспільства.  

39.Найважливіші моральні та етичні вчення  

40. Естетика як теорія естетичної діяльності, як наука про 

естетичне багатство дійсності та мистецтва. 



 


