
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
 Проректором з науково-педагогічної роботи 
 ___________________________В. А. Бугров 
 _______   ______________________ 2019р. 

Факультет: філософський 
Спеціальність: філософія 

 

Білет № 1 

1. Історія філософії в системі філософського знання. 

2. Поняття наукової картини світу. 

3. Основні естетичні категорії (прекрасне, піднесене, потворне, трагічне, 

комічне, фантастичне, естетичний ідеал). 

4. Соціальна філософія Франкфуртської школи. 

 

 

Голова атестаційної комісії         А. Є. Конверський 

 

 

 
  

  
 

   

 

 

    

 

  

 

 

   

 

 

     

Критерії оцінювання. 
 Кожне  питання оцінюється максимально в 50 балів, відповідно максимальна 

оцінка відповіді за білетом складає 200 балів. 

41  - 50 балів  – відмінна відповідь на питання, виконання роботи  лише з 

незначною кількістю помилок 

31 - 40 балів - відповідь вище середнього рівня з кількома помилками 

 21 - 30 балів - відповідь в загальному правильна, але  з певною кількістю грубих 

помилок на підставі інформації електронних пошукових систем 

  11 - 20 балів  - відповідь зі великою кількістю недоліків, що дається на підставі 

загальної ерудиції 

     0 - 10 балів - відповідь задовольняє мінімальним критеріям знань або свідчить 

про повну відсутність знань 
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Варіант 1 

 

1. Характерною властивістю матерії є: 

А) ідеальний характер; Б) здатність бути відображеною органами чуттів людини; В) 

являти собою об’єктивну реальність; Г) бути матеріальним світом. 

2. Матеріальне – це: 

А) об’єктивна реальність; Б) суб’єктивна реальність; В) образ об’єктивної реальності; Г) 

образ суб’єктивної реальності. 

3. Духовний світ являє собою: 

А) об’єктивну дійсність; Б) суб’єктивну дійсність; В) ілюзорну реальність; Г) матеріальне 

втілення думки. 

4. Дух являє собою: 

А) суб’єктивне начало; Б) об’єктивне начало; В) індивідуальне начало; Г) особистісне 

начало. 

5. Характерною рисою ідеалу є: 

А) незмінність в соціокультурному середовищі; Б) здатність спрямовувати діяльність 

людей;       В) матеріальна втіленість; Г) пов’язаність із мистецтвом. 

6. Головним ресурсом постіндустріального суспільства є: 

А) згода щодо базових цінностей; Б) інформація; В) свобода особистості; Г) культурно-

гуманітарний розвиток людини. 

7. Соціальні умови, за яких люди мають різний доступ до соціальних благ, носять назву: 

А) соціальна мобільність; Б) соціальний статус; В) соціальна нерівність; Г) соціальні 

відносини. 

8. Соціальна стратифікація – це: 

А) взаємодія людей на основі спільного ведення господарства; Б) сумісна діяльність 

людей в різних групах; В) відмінність між людьми на основі фізіологічних ознак; Г) 

система ознак соціальної нерівності. 

9. Сукупність людей, що характеризуються спільністю культури та усвідомленням цієї 

спільності – це: 

А) нація; Б) народність; В) етнос; Г) плем’я. 

10. Цивілізаційний підхід розглядає суспільний розвиток як: 

А) розвиток виробничих відносин; Б) розвиток продуктивних сил; В) зміну політико-

правової  системи; Г) сукупність унікальних проявів соціокультурного характеру, що 

змінюються історично. 

11. Сукупність усіх способів взаємодії та форм об’єднання людей – це: 



А) цивілізація; Б) економічна система суспільства; В) культурно-історичний тип; Г) 

суспільство. 

12. Громадянське суспільство – це:  

А) суспільство з єдиною конституцією та громадянством; Б) держава з високою 

централізацією влади; В) суспільство з розвиненими економічними, правовими й 

політичними відносинами між його членами, що не залежить від держави, але 

взаємодіє з нею; Г) суспільство, де кожен громадянин живе сам по собі і не сприймає 

втручання в особисте життя. 

13. За своєю сутністю суспільство – це: 

А) частина природи, що відокремилась та втратила зв’язки з нею; Б) форма добровільної 

та свідомої співпраці людей; В) група людей, що мають спільне походження; Г) 

сукупність людей, пов’язаних між собою єдиною системою соціальних відносин. 

14. Що таке урбанізація: 

А) зростання ролі та впливу міст в людській культурі; Б) утворення перших міст у 

стародавні часи; В) виникнення промислового виробництва, зосередженого у містах; Г) 

формування цехових об’єднань у середньовічних містах. 

15. Всі види виробничої, суспільної та духовної діяльності людини й суспільства, а також 

усі їх результати загалом можна назвати: 

А) наукою та технікою; Б) історією; В) цивілізацією; Г) культурою. 

16. Індивідуальність – це: 

А) темперамент та характер людини; Б) сукупність людських потреб та здатностей;                       

В) неповторність певної людини, що характеризує її в якісних відмінностях на 

противагу властивому усім людям; Г) специфічні риси, властиві людині як 

біологічному організмові. 

17. Християнська релігія передбачає: 

А) віру в безсмертя індивідуальної людської душі; Б) переконання щодо можливості 

переселення душі людини; В) віру в насолоду як мету людського життя; Г) 

переконання щодо можливості досягнути блаженства в земному житті. 

18. Основною прикметною рисою ісламу є: 

А) віра в єдиного бога; Б) визнання багатьох богів; В) прагнення до насолоди як мети 

життя;        Г) здатність душі реінкарнуватися в природних предметах. 

19. Моральні норми – це: 

А) взірці поведінки людини в суспільстві, забезпечені силою громадської думки; Б) 

правила поведінки, забезпечені силою державного примусу; В) закони, за порушення 

яких людина несе кримінальну відповідальність; Г) способи регулювання взаємин між 

людьми на основі їх фізичних даних. 

20. До глобальних проблем сучасності відноситься: 

А) виникнення нових міждержавних об’єднань; Б) завершення промислового перевороту;              

В) суттєвий розрив між рівнями розвитку регіонів планети; Г) інтенсивний розвиток 

науки. 

21. Під культурою в найзагальнішому розумінні розглядають: 

А) рівень вихованості ; Б) вся перетворювальна діяльність людини; В) виробництво та 

застосування знарядь праці; Г) пристосування організму до середовища. 

22. Природний світ являє собою: 

А) об’єктивну дійсність; Б) суб’єктивну дійсність; В) ідеальну реальність; Г) матеріальне 

втілення думки. 

23. Хто є автором теорії ноосфери? 

А) Е.Леруа; Б) Е.Зюсс; В) Тейяр.де Шарден; Г) В.І.Вернадський. 

24. Діяльність людини та поведінка характеризуються: 

А) цілепокладанням; Б) механізмом самоконтролю; В) усвідомленим вибором знарядь;                  

Г) задоволенням потреб. 

25. Міфи відрізняються від науки: 



А) істинністю свого змісту; Б) об’єктивним змістом; В) антропоморфізацією природи;                   

Г) обожненням природи. 

 

Критерії оцінювання. 
 

Тест вважається складеним за умови надання правильних відповідей на 13 і 

більше питань тесту. У такому випадку ставиться оцінка «склав». 

Якщо правильних відповідей на питання тесту менше 13, ставиться оцінка 

«не склав». 
 


