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            Екзаменаційні питання з дисципліни:  

               «Основи філософських знань»                                                                      
1. Поняття філософії, її предмет та функції. 

2. Основні галузі філософського знання. 

3. Світогляд, його особливості, основні функції та історичні типи. 

4. Основні філософські проблеми. Головні напрями розвитку 

    філософії.        

5. Місце філософії в духовному і практичному житті людства. 

6.Філософія  стародавньої Індії. 

7.Філософія буддизму, її сутність та особливості. 

8.Філософія стародавнього Китаю. 

9.Суспільно-політична та морально-етична концепції Конфуція.                                                                                                                                                                    

10.Філософія Стародавньої Греції, її основні школи та ідеї. 

11.Філософія Мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен). 

12.Філософське вчення Геракліта. 

13.Філософське вчення Демокріта. 

14.Філософське вчення Сократа. 

15.Філософські та соціально-політичні погляди Платона. 

16.Філософія Аристотеля,її вплив на подальший розвиток філософії і науки. 

17.Основні риси античної філософії. 

18.Особливості філософії Середньовіччя. Теоцентризм. Аврелій Августин 

     Блаженний. Фома Аквінський. 

19.Особливості філософії епохи Відродження.Антропоцентризм. Пантеїзм. 

20. Раціоналізм і емпіризм філософії Нового часу(Ф. Бекон, Р. Декарт) 

21. Філософія просвітництва ХУІІІ ст., її соціальна спрямованість.  

22.Теорія пізнання і етика І Канта. 

23.Філософська система і метод Г.Гегеля. 

24.Антропологічний матеріалізм і гуманізм Л Фейєрбаха. 

25.Філософія марксизму, її особливості. Вчення про людину та суспільство. 

26.Філософія Г.Сковороди. 

27.Формування в ХІХ ст. філософії української національної ідеї. 

     (М.Костомаров,Т.Шевченко). 

28.Соціально-філософські погляди М.Драгоманова, Лесі Українки, І.Франка. 
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29.Філософське розуміння світу.  

30.Матерія як обєктивна реальність. Філософське і природничо-наукове 

     розуміння матерії. 

31.Філософське розуміння руху. Рух і спокій. Основні форми руху. 

32.Простір і час як основні форми існування матерії. 

33. Діалектика і метафізика. Історичні форми діалектики. Принципи діалек- 

     тики. 

34. Закон єдності і бортьби протилежностей. 

35. Закон переходу кількісних змін у якісні. 

36. Закон заперечення заперечення. 

37.Категорії матеріалістичної діалектики. 

38.Свідомість, її структура та функції. 

39.Виникнення та розвиток свідомості. 

40.Свідомість і мова. Свідомість і мислення. 

41.Суспільна свідомість. Структура і форми суспільної свідомості. 

42.Поняття пізнання.Об’єкт і суб’єкт пізнання. 

43.Практика, її пізнавальні функції. 

44.Чуттєве і раціональне в пізнанні, їх  основні форми. 

45.Поняття істини. Істина як процес.Критерії істини. 

46.Поняття науки.Основні пізнавальні та соціальні функції науки. 

47.Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання, їх відмінність і 

      взаєзумовленість. 

48.Факт, проблема, ідея, гіпотеза, концепція як основні форми наукового      

     пізнання. 

49.Сутність,структура і функції наукової теорії. 

50.Творчість та інтуїція.  

51.Методи емпіричного і теоретичного пізнання. 

52.Поняття методу та методології.  

53.Походження людини як філософська проблема. 

54.Єдність біологічного і соціального в людині. 

55.Проблема життя, смерті та безсмертя людини. 

56.Цінності в житті людини та суспільства. 

57.Культура як предмет філософського осмислення. 

58.Поняття інформаційного суспільства та основні його ознаки. 

59.Поняття суспільного виробництва. 

60.Глобальні проблеми сучасності (Філософський аспект). 

 

 

Склав                                                  М.А. Духнич. 


