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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра філософії 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Філософські студії» 
 

 

для студентів 

 

спеціальності   025 Музичне мистецтво 

 

освітнього рівня  першого (бакалаврського) 

 

освітньої програми  025.00.04  ( Сольний спів) 

 

 

Форма проведення: 

Письмова. Екзаменаційний білет складається з  тестових завдань, які 

включають теоретичні питання. 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. 

Перед початком іспиту Ви отримаєте доступ до екзаменаційного тесту . 

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: За відповіді на теоретичні питання – 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 та 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. Але при викладанні деяких питань не вистачає 
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достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

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 (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при 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. Філософія як форма суспільної свідомості та особливий тип знання. 

Предмет     

   філософії. 

2. Основні функції філософії.  

3. Поняття світогляду, його структура, основні функції. 

4. Історичні типи світогляду. 

5. Специфіка співвідношення філософії з наукою, культурою, ідеологією. 

6. Філософія Стародавньої Індії.  

7. Філософія Стародавнього Китаю.  

8. Стихійна діалектика давньогрецької філософії. Особливості Мілетської 

філософської школи.  

9. Вчення Демокріта про атоми. 

10. Філософські ідеї Сократа. 

11. Філософське вчення Платона. 

12. Філософія Арістотеля. 

13. Характерні риси філософії епохи Середньовіччя.  

14. Філософія А. Аврелія, Ф. Аквінськоого та М. Кузанського. 

15. Гуманізм і натурфілософія епохи Відродження.  

16. Філсофоські ідеї М. Коперника, Дж. Бруно та г. Галілея.  

17. Філософські погляди Н. Макіавеллі. 

18. Раціоналізм і емпіризм філософії Нового часу. 

19. Філософські погляди Ф. Бекона та Р. Декарта. 

20. Характерні риси філософії французького Просвітництва.  

21. Філософські ідеї Ф. Вольтера, Д. Дідро, Ж. Ламетрі  та П.-А. Гольбаха. 

22. Німецька класична філософія та її місце в історії світової 

філософської  думки. 
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23. Філософські погляди І. Канта. 

24. Філософія Й. Фіхте і Ф. Шеллінга. 

25.   Філософія Г.В.Ф. Гегеля: система і метод. 

26.   Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

27.   Основні ідеї філософії марксизму. 

28.   Філософія класичного психоаналізу. 

29.   Філософія неофрейдизму. К. Юнг та Е. Фромм. 

30.   Загальні риси філософії екзистенціалізму. 

31.   Філософія М. Хайдеггера. 

32.   Філософські ідеї К. Ясперса. 

33.   Філософія Ж.-П. Сартра. 

34.   Філософія А. Камю. 

35.   Філософські погляди Ф. Ніцше. 

36.   Основні віхи розвитку філософської думки в Україні. 

37.   Філософія Києво-Могилянської академії.  

38. Філософська система Г. Сковороди. 

39. Вчення про ноосферу В. Вернадського. 

40. Соціально-філософські погляди М. Драгоманова, І. Франка, Л. 

Українки. 

41. Сутність філософії позитивізму, неопозитивізму та постпозитивізму. 

42. Концепція істини в філософії прагматизму.  

43. Філософський зміст категорії буття.  

44. Основні форми буття. 

45. Рух як атрибут буття. Основні характеристики та форми руху. Рух і 

розвиток. 

46. Простір і час як форми буття. 

47. Закон єдності і боротьби протилежностей.  

48. Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні.  

49. Закон заперечення заперечення. 

50. Основні категорії діалектики.  

51. Походження людини як філософська проблема.  

52. Єдність біологічного і соціального в людині. 

53. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини. 

54. Свобода як філософська проблема і життєва цінність. 

Багатовимірність  свободи. 

55. Свідомість як предмет філософського дослідження. Структура 

свідомості. 

56. Форми суспільної свідомості.  

57. Свідоме, несвідоме і штучний інтелект.  

58.   Особистість як продукт культурного розвитку.  

59.   Індивідуальне і суспільне буття людини. Індивід, індивідуальність, 

особа. 

60.   Проблема пізнання та практики. 

61.   Єдність чуттєвого і раціонального пізнання.  
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62.   Емпіричний і теоретичний рівні наукового дослідження. 

63.   Поняття істини у філософії. Істина як процес. Практика як критерій 

істини.  

64.   Предмет соціальної філософії. 

65.   Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства.  

66.   Рушійні сили історичного процесу. 

67.   Соціальна структура суспільства.  

68.   Основні ознаки інформаційного суспільства. 

69.   Культура як предмет філософського аналізу.  

70. Гуманізація людського буття як глобальна проблема. 

71.   Філософське розуміння сучасної освіти.  

72.   Проблема цінностей у філософії. 

73.   Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства. 

 
 

Екзаменатор  ___________________ д.філос.н., проф. Ковальчук Н.Д. 

 

 

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

 


