
ПРОГРАМА ІСПИТУ 

з дисципліни 

«Філософські студії» 
Курс 3, семестр 5 

Спеціальність  «Реклама і зв’язки з громадськістю» 

 

 Форма проведення: 

Тестування. Тести розміщені в рубриці «Підсумковий контроль» ЕНК 

«Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна), електронна адреса: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17906 

 

 Можливість відповіді активізується під час проведення іспиту – за розкладом. 

Кожний тест включає 40 питань трьох категорій складності. Студент має дві 

спроби відповіді, зараховується кращий варіант. Під час складання іспиту 

студент має вийти на відеозв’язок на платформі Hangout Meets із увімкненою 

камерою та мікрофоном. 

  

Тривалість проведення: 
80 хв. 

  

Максимальна кількість балів: 
40 балів, по одному балу за кожну правильну відповідь на прості тестові 

питання, на питання середнього та складного рівня – з коефіцієнтом 

платформи «Moodle». 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

тестування 

Значення оцінки 

A 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 21-25 балів Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 16-20 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 10-15 балів Незадовільно з можливістю повторного складання 

– незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17906


F 0-9 балів Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

 Перелік допоміжних матеріалів: 
Немає 

 

 

Орієнтовний перелік питань до іспиту зі змістового модуля «Філософія»: 

1. Філософія як форма суспільної свідомості та особливий тип знання. 

Предмет філософії. 

2. Специфіка співвідношення філософії  та міфології, філософії та науки. 

3. Античне Просвітництво:етика чеснот.  

4. Філософське вчення Платона.  

6. Теорія пізнання та етика Аристотеля.  

7. Характерні риси філософії епохи Середньовіччя: віра і розум ,філософія і 

теологія. Реалізм і номіналізм. 

8. Гуманізм , антропоцентризм і натурфілософія епохи Відродження. 

9. Раціоналізм і емпіризм в  філософії  Нового часу. 

10. Теоретичні  погляди Ф. Бекона та Р. Декарта.  

11.  Модерне Просвітництво. Французьке Просвітництво. 

12.  Німецька новочасна філософія та її місце в історії світової 

філософської  думки. 

13.  Філософія класичного психоаналізу. 

15. Загальні риси філософії  екзистенціалізму. 

16. Пізнання як духовна діяльність. 

17. Основні етапи розвитку філософської думки в Україні. 

.18. Філософія Г. Сковороди.  

20. Головні ідеї представників Кирило-Мефодіївського товариства. 

21. Соціально-філософські погляди М. Драгоманова, І. Франка, Л. Українки. 

22. Політико-ідеологічна концепціяД.Донцова. 

23. Теорія еліти В.Липинського 

24.Некласична філософія Шопенгауєра та Ніцше.  

25. Сутність позитивістичної парадигми. 

26. Філософське обґрунтування  основних  концепцій істини . 

27. Проблема співвідношення мислення і буття в філософії 

28. Людина як філософська проблема. Єдність біологічного і соціального в 

людині. 

29. Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини.  

30. Свобода як філософська проблема і життєва цінність. Багатовимірність 

свободи.  

31. Свідомість як предмет філософськог о дослідження. Структура 

свідомості. Форми суспільної свідомості. 

32. Індивідуальне і суспільне буття людини. Індивід, індивідуальність, особа. 



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

істини.  

34. Поняття су спільства. Основні підходи до розуміння суспільства. 

35.   Комунікативна парадигма як предмет філософського аналізу. 

36. Проблема цінностей у філософії.  

37.. Український життєсвіт як предмет філософського аналізу. 

38. Громадянське суспільство та його інтерпретації. 

39.Роль  філософії в добу постмодерну. 

40.Теорія пізнання та етика І.Канта. 

 

 Орієнтовний перелік питань до іспиту зі змістового модуля «Логіка»: 

1.  1 Сутність науки логіки в філософській системі знання 

2. Основні визначення поняття «логіка» в історико-філософському 

контексті 

3. Істинність і правильність мислення 

4. Становлення логіки у ранній античній філософії  

5. Дослідження логіки у творчості Сократа 

6. Логіка як наука у Арістотеля 

7. Розвиток логіки в епоху Середньовіччя 

8. Логіка Ф.Бекона 

9. Основні напрями розвитку сучасної логіки 

10. Загальна характеристика поняття 

11. Поняття і слово: особливості співвідношення 

12. Зміст та обсяг поняття 

13. Види понять 

14. Відношення між поняттями: загальна характеристика 

15. Операції над поняттями 

16. Загальна характеристика суджень 

17. Структура судження 

18. Види суджень 

19. Класифікація суджень за кількістю і якістю 

20. Логічні відношення між атрибутивними судженнями 

21. Алфавіт атрибутивних суджень 

22. Загальна характеристика законів логіки 

23. Закон тотожності  

24. Закон суперечності (несуперечності)  

25. Закон виключного третього 

26. Закон достатньої підстави 

27. Загальна характеристика умовиводу 

28. Види знань в умовиводах 

29. Види умовиводів.  

30. Дедуктивний умовивід та його правила.  

31. Категоричний силогізм.  



32. Фігури і модуси категоричного силогізму. 

33. Види гіпотез.  

34. Доведення гіпотез. 

35. Аналогія як умовивід 

36. Поняття доведення та його структура 

37. Сутність аргументів та їх види.  

38. Види доведення.  

39. Правила формально-логічного доведення. 

40. Поняття спростування та його види.  
 

Орієнтовний перелік питань до іспиту зі змістового модуля  

«Стратегії розвитку науки»: 
 

1. Антична наука та її обґрунтування. 

2. Аристотель як філософ науки. Класифікація наук Стагірітом 

3.Обгрунтування ролі науки в космополітичних полісах елліністичної доби. 

4. Наукова революція Нового Часу та її головні «індикатори». 

5.Предмет і. функції науки . 

6.Класична парадигма науки. Наука як сутнісне явище. 

7.Обгрунтування ролі науки Галілеєм. Популяризація науки. 

8.Поясніть специфіку і складові емпіричного методу. 

9.Обгрунтування наукового дослідження Р.Декартом. Метод наукового 

пізнання.(«Правила для керівництва розуму»). 

10.Некласична наукова парадигма. 

11.Постнеклачна наукова модель. 

12.Теорія наукових революцій Т.Куна. 

13.Протестантські корені модерної науки. 

14.Обгрунтування кризи модерної науки: Е.Гусерль(«Криза європейських 

наук»). 

15. Межі сучасної науки і проблема «життєсвіту».Е.Гусерль. 

16.Емпіричний і теоретичний рівень наукового дослідження. 

17.Проблема пізнання. Єдність чуттєвого і раціонального пізнання. 

18. Сциєнтизм та його філософська критика. 

19.Обгрунтування поняття «двох культур» в філософії. Ч.Сноу. 

20.  Поясніть значимість філософії як науки і філософію як світогляду. 

21.Обгрунтуйте значимість для наукової візії понять «верифікація» і 

фальсифікація. 

22.Обгрунтуйте специфіку позитивістичної наукової візії. 

23. Надайте поснення поняттю «етос науки». 

24. Персональна етика вченого та її значимість в періоди соціальних криз. 

25.Етичні проблеми в контексті постнекласичної науки. 

26.Роль наукових теорій та інституційна значимість науки для соціального 

прогресу. 

27.Аксіологічні засади науки в умовах сучасних соціальних трансформацій 

28. Теорія наукового і методологічного плюралізму:  П.Феєрабенд  



29. Критика «деперсоналізованого» наукового знання   М.Полані. 

30.Загальновизнані етапи глобальних наукових революцій та їх 

обґрунтування. 

31.Історичні типи наукової раціональності. 

32.Форми і методи наукового пізнання. 
 
 

Екзаменатор  ________________д.філос.н., проф. І.М.Ломачинська 

 

Екзаменатор  ________________д.філос.н., проф. Я.І.Пасько 

 

 


