
                                              ТЕСТИ ПО ФІЛОСОФІЇ 

                       для підготовки до здачі екзаменів та заліків. 

                                 Модуль І. Історія філософії. 

1. Назвіть три історичні типи світогляду. 

2. Назвіть три основні етапи світогляду.  

3. Назвіть шість найвидатніших філософів Стародавньої Греції. 

4. Назвіть два основні методи у філософії. 

5. Назвіть не менше п’яти функцій філософії. 

6. Чи всі ідеалісти є агностиками?  («Так» чи «Ні»). 

7. Назвіть три основні риси античної філософії. 

8. Назвіть логічний метод, який був розроблений Р. Декартом. 

9. Назвіть філософа античного світу, який обґрунтував новий погляд на світ, суть якого полягає 

   в тому, що всю його багатоманітність він звів до єдиної загальної першооснови – води. 

10. Назвіть не менше трьох філософських шкіл Стародавньої Греції. 

11. Назвіть трьох найвідоміших філософів Мілетської школи. 

12. Назвіть три основні риси філософії Відродження. 

13. Назвіть два основні напрями схоластичної філософії. 

14. Назвіть логічний метод, який був розроблений Ф. Беконом. 

15. Назвіть трьох  найбільш відомих представників німецької класичної філософії. 

16. Назвіть три основні риси філософії Середньовіччя. 

17. Назвіть три основні риси давньоіндійської філософії. 

18. Назвіть два провідні напрями філософії Стародавнього Китаю. 

19. Назвіть філософа Стародавньої Греції – творця наївної, стихійної діалектики. 

20. Вкажіть, кому із філософів Нового часу (ХУІІ-ХІХ ст.) належить цей  імператив: «Чини так, щоб 

     у твоїх діях інша людина завжди виступала метою й ніколи засобом». 

21. Вкажіть, що було в центрі уваги філософії Сократа – міф, бог, космос чи ще щось інше? 

22. Назвіть, хто з філософів започаткував давньогрецьку філософію. 

23. Назвіть автора цього правила: «Не роби людині того, чого не бажаєш собі». 

24. Назвіть, не менше трьох, основні напрямки індійської філософії. 

25. Назвіть провідний напрям у середньовічній філософії. 

26. Назвіть мислителя  античного світу, якому належить крилата фраза: «Я знаю, що я нічого не 

     знаю». 

27. Назвіть чотири «ідоли» (перешкоди) в процесі пізнання істини за Ф. Беконом. 

28. Назвіть мислителя Стародавньої Греції, автора відомого афоризму: «Пізнай самого себе». 

29. Вкажіть, як називається філософський напрям, котрий вважає, що первинною основою буття 

     одночасно є і матерія, і свідомість. 



30.  Вкажіть, хто з представників німецької класичної філософії розглядав філософію як «дух епохи? 

31. Назвіть філософський напрям, який вважає, що мислення є первинною основою буття. 

32. Назвіть засновника раціоналістичного напряму у філософії Нового часу. 

33. Назвіть філософське вчення суть якого виражається: «Дао – загальний закон розвитку світу» 

34. Вкажіть основний напрям індійської філософії.  

35. Назвіть філософа античного світу, який вважав єдиним, матеріальним першоелементом світу – 

     вогонь. 

36. Вкажіть філософський напрям, який вважає, що Бог розчинений у природі. 

37. Вкажіть, кого з античних філософів вважають засновником атомістичної теорії світу? 

38. Кого з філософів Стародавньої Греції вважають засновником об’єктивно-ідеалістичного 

напрямку у філософії? 

 

                                            МОДУЛЬ ІІ. 

Філософія буття і пізнання. Соціальна філософія та філософська антропологія. 

1.Назвіть основну властивість матеріального світу, яка відображається у понятті «матерія» 

2. Назвіть п’ять основних форм руху матерії (за Ф. Енгельсом). 

3. Назвіть основні властивості простору і часу. 

4. Назвіть історичні форми діалектики. 

5. Назвіть, не менше двох, основних принципів матеріалістичної діалектики. 

6. Вкажіть, як називається закон діалектики, який розкриває внутрішній механізм розвитку. 

7. Назвіть основні структурні елементи свідомості. 

8. Назвіть, який закон діалектики пояснює джерело розвитку. 

9. Назвіть, що є критерієм істинності людських знань у філософії марксизму. 

10. Назвіть, який закон діалектики розкриває джерело розвитку? 

11. Назвіть, який закон діалектики пояснює направленість, тенденцію, спіралевидний  характер 

      розвитку. 

12. Назвіть основні види практики. 

13. Назвіть три форми чуттєвого пізнання. 

14. Назвіть три форми абстрактного мислення. 

15. Назвіть три основні методи емпіричного пізнання. 

16. Назвіть основні методи раціонального піднання. 

17. Назвіть основні закони діалектики. 

18. Назвіть основні види матерії. 

19. Як називається розділ філософії, який вивчає суспільство. 

 



20. Дайте визначення цим категоріям: Світогляд. Світогляд. Міфологія. Релігія. Філософія. 

Метод. Методологія. Матеріалізм. Ідеалізм. Агностицизм. Монізм. Дуалізм. Схоластика. 

Номіналізм і реалізм. Теологія. Антропоцентризм. Емпіризм. Раціоналізм. Сенсуалізм. Пантеїзм. 

Діалектика. Буття. Людина. Культура. Матерія. Свідомість. Мислення. Рух. Розвиток. Пізнання. 

Істина. Закон. Простір. Час. Метафізика. Практика. Знання. Наука. Теорія. Гіпотеза. Проблема. 

Індукція. Дедукція. 

 

 

 


