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Форма опису програми екзамену 

 

Поля форми Опис поля форми 

Екзамен складається з двох частин: тестування і співбесіди.  

Тести розміщені в рубриці «Підсумковий контроль» ЕНК «Актуальні 

проблеми філософського дискурсу» (1-2 курс, АСП, денна), електронна 

адреса: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14009#section-0.  

До білету на співбесіду входить три питання, які охоплюють змістові модулі 

дисципліни «Актуальні проблеми філософського дискурсу»   

Рік навчання 2 

Спеціальність 031 Релігієзнавство 

Форма 

проведення: 

письмова / усна / 

комбінована 

Комбінована 

Тривалість 

проведення 

2 год 

Максимальна 

кількість балів 

40 

Критерії 

оцінювання 

Кожна правильна відповідь на 40 тестових питань 

по 0,5 балів 

20 

 Логіка і грамотність презентації змісту відповіді,  10 

 Володіння філософськими категоріями 5 

 Уміння ілюструвати теоретичні положення 

прикладами з історії світової та вітчизняної 

філософської думки 

5 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

- 

Орієнтовний 

перелік питань 

1.  Філософування як діалог: комунікативна природа 

дискурсу. 

2.  Метафізичний і філософський способи мислення. 

3.  Дискусія про предмет філософії. Проблема 

відношення людини до світу. 

4.  Раціональний метод осягнення світу. 

5.  Основні риси сучасного філософського процесу. 

Поняття філософської парадигми. 

6.  Світогляд як спосіб орієнтації людини у системі 

життєвих цінностей та пріоритетів i як життєва позиція. 

7.  Основні концепції генезису філософії. «Осьовий час» 

К. Ясперса. 

8.  Передумови виникнення філософії у Стародавній 

Індії. 

9.  Специфіка філософування у Стародавньому Китаї. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14009#section-0
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10. Передумови виникнення давньогрецької філософії. 

11. Фундаментальні аспекти Східного і 

Західного світогляду. 

12. Етико-психологічний символізм 

західноєвропейського середньовічного світогляду. 

13. Формування принципу активності у філософії 

Нового часу. 

14. Антропоцентризм світогляду епохи Відродження. 

15. Гносеологічні засади світогляду Нового 

часу. Емпіризм і раціоналізм. 

16. Світоглядні орієнтації представників німецької 

класичної філософії 

17. Людиновимірність розвитку східного і західного 

типів мислення. 

18. Основні відмінності у східній та західній 

парадигмі мислення. 

19. Вплив ісламського світогляду на розвиток арабо-

мусульманської філософії. 

20. Проблема цивілізаційного діалогу Сходу і Заходу в 

історико-філософській спадщині. 

21. Класифікація філософсько-світоглядних парадигм 

сучасності. 

22. Позитивістська парадигма сучасності. 

23. Марксизм та неомарксизм: методологічна близькість 

і політична дистанція. 

24. Сучасна комунікативна філософія. 

25. Соціокультурні та світоглядні джерела «філософії 

життя». 

26. Феноменологія Е. Гусерля та його послідовників. 

27. Екзистенціалізм як філософія людського існування. 

28. Загальна проблема й історичні коріння герменевтики. 

29. Загальна оцінка сциєнтистських парадигм сучасної 

філософії (прагматизм, неокантіанство, 

неогегельянство), їх переваги та недоліки. 

30. Структуралізм, постструктуралізм, постмодернізм. 

Екзаменатор: Ломачинська Ірина Миколаївна, доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії Історико-філософського факультету. 

 

 

 


