
Контрольні питання до колоквіуму 

по філософії по І розділу  

(модульне завдання) 
 

1. Предмет філософії, її головна проблематика. 

2. Філософія як світоглядна галузь знання. Поняття світогляду. 

3. Основне питання філософії. Провідні філософські течії. 

4. Структура і функції філософського знання. 

5. Поняття античної філософії. 

6. Типи філософських знань та їх еволюція в історичному процесі. 

7. Філософські школи в стародавній Греції. 

8. Поворот до антропологічної проблематики та причини цього повороту. 

9. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії: софіс-

тики, Сократ, Платон, Аристотель. 

10. Вчення Платона про ідеї та вплив на розвиток філософських думок. 

11. Загальна характеристика та специфіка періодизації філософії середньовіччя. 

12.  Християнство: ідея креаціонізму. 

13. Апологети та патристика: філософія отців церкви. 

14. Августін Блаженний та його вчення про божу благодать. 

15. Західна схоластика. Проблеми співвідношення знання та віри. 

16. Проблеми універсалій, поняття номіналізму та реалізму у середньовіччі. 

17. Схоластика та містика як напрями середньовічної філософії.  
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1. Проблеми методу пізнання. Емпіризм та раціоналізм як головні мето-

дологічні пошуки в філософії. 

2. Поняття індуктивного та дедуктивного методів пізнання. 

3. Ф.Бекон – родоначальник досвідної науки і емпіричного напрямку в 

філософії. 

4. Розробка Р. Декартом раціонального методу пізнання. Вчення Р. Дека-

рта про пізнання. 

5. Основні ідеї німецької класичної філософії. 

6. Життя та вчення І.Канта 

- Теорія пізнання Канта 

- Методологічні заснування І.Кантом теорії агностицизму, та його теоре-

тична невдосконаленість. 

7. Специфіка об’єктивного ідеалізму Гегеля. 

8. Зміст філософії Л.Фейєрбаха та антропологічна спрямованість. 

9. Специфіка, періодизація та головні напрямки в сучасній Західній філо-

софії. 

10.  Розкриття змісту понять «позитивізм», «антропологізм», «ссаєнтизм». 

11.  Філософія екзистенціалізму та його духовні витоки. 

12.  Проблеми сутності та існування в порозумінні екзистенціалістів. 

13.  Специфіка екзистенціальної концепції Жан-Поль Сартра. 

14.  Порозуміння проблем свободи в екзистенційних концепціях Сартра, 

Камю. 

15.  Розкриття основних підходів екзистенційної філософії у німецькому і 

французькому порозумінні.     

16.  Зміст та функції буття у філософському порозумінні. 

17.  Категорія матерії та її методологічне значення для пізнання. Структу-

рні рівні організації матерії та їх сучасне порозуміння. 

18.  Поняття свідомості, її суттєві ознаки. Теорії походження свідомості. 

19.  Поняття «відображення». Його сутність та форми прояву на різних рі-

внях організації матерії. 

20.  Сутність психічного відображення та структура людської психіки. 

21.  Відображення як психічне явище. Орієнтована діяльність як відобра-

ження та структура орієнтованої діяльності, і її роль у функціонально-

му статуті поведінки. 

22.  Структура свідомості та її тлумачення Зігмундом Фрейдом. 

23.  Дайте тлумачення термінам «свідомість», «відображення», «індивідуа-

льна свідомість», «ідеальність», «предметність», «інформація», «психі-

чний образ». 

24.  Проблеми пізнавальності світу та його законів. Структура пізнаваль-

ного процесу. 



25.  Форми чуттєвого та раціонального в пізнанні. 

26.  Поняття істини, її основні характеристики. 

27.  Дайте тлумачення термінів /гносеологія, оптимізм, скептицизм, агнос-

тицизм, раціональність, емпіризм, ідея, факт, гіпотеза, теорія/. 

28.  Закони діалектики та їх роль в пізнанні розвитку. 

29.  Людина та її буття як предмет філософського порозуміння. 

30.  Поняття антропосоціогенезу та соціогенезу / головні концепції/. 

31.  Поняття людської особистості, індивіда, людини. 

32.  Людина як об’єкт пізнавального процесу. Багатоманітність загально-

наукових та специфічних методів його пізнання. 

33.  Поняття полі центризму та моноцентризму, полігенізму та моногеніз-

му у порозумінні його біосоціальних якостей. 

34.  Поняття культури. Багатоманітність культури і філософський аналіз. 
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