
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ» ДО ЕКЗАМЕНУ: 

1. Предмет філософії, специфіка філософського знання, основні функції філософії. 

2. Світогляд та його різновиди. 

3. Історичні передумови виникнення філософії. 

4. Становлення Античної філософії та перші філософські школи. 

5. Філософія Сократа, сократівська критика філософії софістів. 

6.  Сутність філософії Платона і його вчення про ідеї. 

7.  Філософія Аристотеля та проблема пізнання світу. 

8.  Елліністична філософія: кінізм, стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм. 

9. Особливості та загальні принципи середньовічної філософії.  

10. Основні ідеї апологетики та патристики. 

11. Схоластика, її специфіка та періоди розвитку. 

12. Реалізм, номіналізм, концептуалізм як головні течії схоластичної думки, їх значення для 

розвитку раціоналістичного уявлення про світ. 

13. Розвиток філософської думки в Україні доби Київської Русі. 

14. Загальна характеристика філософської думки доби Відродження. 

15. Гуманізм і проблема цілісної людської індивідуальності у філософії доби Відродження. 

Антропоцентризм. 

16. Натурфілософські досягнення філософії Відродження.  

17. Формування наукової картини світу та наукові революції 16-17 ст. 

18. Становлення та розвиток філософії емпіризму.  

19. Раціоналізм: основні ідеї та представники. 

20. Філософські погляди доби Просвітництва. 

21. Сутність філософських поглядів французьких матеріалістів. Теорія пізнання. Атеїзм. 

22. Філософська думка українського Відродження та Просвітництва XV-XVIIІ століть. 

23. Філософська система Г. Сковороди. 

24. Феномен критичної філософії в процесі розвитку філософської думки. І. Кант і умови 

можливості пізнання. 

25. Г.В.Ф. Гегель і його філософська система та метод. 

26. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

27. Філософія марксизму: діалектичний матеріалізм, формаційна концепція розвитку суспільства. 

28. Криза раціональності і проблема наукового методу (позитивізм, емпіріокритицизм). 

29. Основні ідеї університетської філософської думки України ХІХ ст. 

30. Філософія Ф. Ніцше та її вплив на філософію ХХ століття. 

31. Філософія науки ХХ ст.: неопозитивізм, постпозитивізм. 

32. Основні ідеї філософської антропології ХХ століття. 

33. Цивілізаційна концепція розвитку суспільства (О. Шпенглер, О. Тоффлер, Н. Данілевський, Н. 

Гумильов). 

34. Ідея феноменології та становлення феноменологічного методу в працях Е.Гусерля. 

35.  Філософія екзистенціалізму, основні поняття: свобода, сутність, існування.  

36. Проблема знання і мови в філософії ХХ сторіччя. Лінгвістичний поворот у філософії. 

37. Герменевтика як філософська течія, основні принципи та представники. 

38. Зародження та розвиток структуралізму (К. Леві-Строс, М. Фуко, Ж. Лакан, ін.), його вплив на 

сучасну науку та філософію. 

39. Поняття «постмодерну» в сучасній філософії. 

40. Основні ідеї постструктуралізму (Р. Барт, Ж. Дельоз, Ф. Гваттари, Ж. Деррида, ін.). 

41. Становлення концепції постіндустріалізму та ідея інформаційного суспільства (Д. Белл, Р. 

Арон, М. Кастельс и др.). 

42. Сучасна українська філософія. 

 


