
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ»  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ  

Укладач: викладач вищої категорії Вімерт І.І. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Тести з навчальної дисципліни “Основи філософських знань” призначені 

для підсумкового і поточного контролю знань студентів, визначення уміння 

володіти методами пізнання, науково і свідомо аналізувати соціально значущі 

проблеми і процеси, обґрунтовувати свою світоглядну позицію, застосовувати 

отримані знання при вирішенні професійних завдань.  

Тести розроблено згідно навчальних програм дисципліни «Основи 

філософських знань», затверджених НМЦ «Укоопосвіта» 02.10.03 р. та 03.10.03 

р., складених відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки 

України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до нього «Змістові частини галузевих 

стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та 

екологічної освіти та освіти безпеки життя і діяльності людини й охорони праці».  

З кожної теми курсу визначено тести І і ІІ рівня складності. І рівень 

передбачає наявність у студентів знань основних філософських категорій, галузей 

філософського знання. ІІ рівень містить завдання підвищеної складності, 

розв’язання яких потребує творчого застосування набутих знань, вміння 

узагальнювати, співставляти інформацію, робити самостійні висновки.  



Розділ 1. Специфіка та структура філософського знання.  
Тема 1. Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності.  
І рівень складності.  
 
1. Період становлення філософії:  
 
1) I ст. до н. е. – I ст. н. е.;  
2) III - II ст. до н. е.;  
3) VII - VI ст. до н. е.;  
4) VI- VII ст. н. е.  
 
2. Де зароджується філософія?  
 
1) Єгипет, Месопотамія, Рим;  
2) Греція, Індія, Китай;  
3) Японія, Галлія, Вавилон;  
4) Британські острови, Тибет, Мала Азія.  
 
3. Співвідношення між поняттями «філософія» та «світогляд»:  
 
1) філософія – теоретична форма світогляду;  
2) філософія і світогляд – синонімічні поняття;  
3) філософія - основа світогляду;  
4) світогляд – побутова форма філософії.  
 
4. Дослівний переклад терміну «філософія»:  
 
1) наука про людину та її життя;  
2) любов до мудрості;  
3) становлення людини та суспільства;  
4) вчення про мораль.  
 
5. Першим використав термін «філософ» по відношенню до людей, які 
прагнуть високої мудрості:  
 
1) Сократ;  
2) Платон;  
3) Архімед;  
4) Піфагор.  
 
6. Кому належить вислів: «Філософію породило неробство»?  
 
1) Аристотелю;  
2) Платону;  
3) Сократу;  
4) Геракліту.  



 
7. Основне питання філософії:  
 
1) характеристика чинників становлення людини;  
2) співвідношення філософії і науки;  
3) пізнаванність світу;  
4) відношення мислення до буття.  
 
8. Автором терміну «світогляд» є:  
 
1) Аристотель;  
2) Г. Сковорода;  
3) І. Кант;  
4) Г. Гегель.  
 
9. Для якого типу світогляду характерне циклічне розуміння історії?  
 
1) міфологія;  
2) наївний реалізм;  
3) філософія;  
4) релігія.  
 
10. Покликанням філософів є:  
 
1) пошуки щастя для людства;  
2) налагодження компромісу між бідними та багатими;  
3) постановка світоглядних питань і пошук відповідей на них;  
4) консультування політиків.  
 
ІІ рівень складності.  
 
11. Встановити хронологічну послідовність історичних типів світогляду:  
 
1) релігія;  
2) навний реалізм;  
3) міфологія;  
4) філософія.  
 
12. Встановити наступність форм відображення:  
 
1) подразливість;  
2) відчуття сприйняття, уявлення;  
3) свідомість;  
4) фізико-хімічне відображення.  
 
 



13. Відобразити структуру філософського знання залежно від сфери 
реальності, що осмислюється людиною:  
 
1) сфера інтелектуальних процесів;  
2) природа, світ, космос;  
3) суспільство, історія;  
4) сфера духовного життя;  
 
а) онтологія, натурфілософія, космологія;  
б) соціальна філософія, філософія, історія, етнофілософія;  
в) логіка, гносеологія, ноологія;  
г) етика, естетика, філософія релігії;  
д) філософська антропологія, антропологія, структурна антропологія. 
 
 14. Визначити співвідношення матерії і свідомості у трактовці різних 
філософських напрямків:  
 
1) ідеалізм;                           а) матерія - первинна, свідомість – вторинна;  
2) матеріалізм;                     б) свідомість - первинна, матерія – вторинна;  
3) дуалізм;                            в) всій природі притаманна властивість свідомості;  
4) вульгарний матеріалізм. г) свідомість - властивість матерії;  
                                               д) матерія і свідомість - самостійні засади.  
 
15. Встановити відповідність функцій філософії та їх змісту:  
 
1) світоглядна;                 а) сприяє вихованню та самовдосконаленню;  
2) гносеологічна;             б) забезпечує упорядкованість та організованість світу;  
3) соціально-адаптивна; в) допомагає знайти власні життєві орієнтири;  
4) виховна.                       г) допомагає орієнтуватись в складних проявах життя,  
                                              виробити власну життєву позицію;  
                                          д) визначає орієнтири в пізнавальній діяльності,  
                                              озброює критеріями та ознаками достовірних знань.  



Тема 2. Типологія філософських систем.  
І рівень складності.  
 
1. Кому належить думка: «Через усе життя людства проходить велика 
дискусія Сходу і Заходу»?  
 
1) В.Соловйову;  
2) Конфуцію;  
3) Р. Кіплінгу;  
4) І. Канту.  
 
2. Специфічна філософська школа давньої Індії, яка заперечувала існування 
будь-якого іншого світу, крім матеріального:  
 
1) йога;  
2) н'яя;  
3) чарвака-локаята;  
4) вайшешника.  
 
3. Яким словом стародавні мислителі позначили перехід свідомості з 
передфілософського стану до філософського?  
 
1) захоплення;  
2) еврика;  
3) інтуїція;  
4) здивування.  
 
4. Кому належить думка: «Ніщо не виникає з нічого і нікуди не зникає»?  
 
1) Епікуру;  
2) Демокріту;  
3) Парменіду;  
4) Левкіппу.  
 
5. Філософська школа давньої Греції, що сприймала світ, як вічне нерухоме 
ціле?  
 
1) елейська;  
2) мілетська;  
3) атомізм;  
4) стоїцизм.  
 
 
 
 



6. Хто здійснив систематизацію та логічне узагальнення знань епохи 
античності?  
 
1) Сократ;  
2) Платон;  
3) Демокріт;  
4) Аристотель.  
 
7. Термін, введений Аристотелем для позначення «першої філософії», який у 
перекладі означає богослов’я:  
 
1) теологія;  
2) патристика;  
3) апологетика;  
4) схоластика.  
 
8. Світоглядне підґрунтя філософії середньовіччя:  
 
1) міфологія;  
2) експериментальне природознавство;  
3) монотеїстична релігія;  
4) мистецтво  
 
9. Автор тези: «Не слід збільшувати сутностей без потреби»:  
 
1) Р. Бекон;  
2) У. Оккам;  
3) Д. Скотт;  
4) Т. Аквінський.  
 
10. Риса середньовічної філософії, згідно якої Бог є Абсолютною Особистістю, 
за образом і подібністю до якої створена людина:  
 
1) провіденціалізм;  
2) геоцентризм;  
3) персоналізм;  
4) Ревеляціонізм.  
 



ІІ рівень складності.  
 
11. Встановити відповідність між історичними епохами та філософською 
проблематикою:  
 
1) античність;        а) світоустрій та людина;  
2) середньовіччя;  б) уявлення про всесвіт, космоцентризм;  
3) Відродження;    в) теоцентризм, співвідношення віри і знання;  
4) Новий час.         г ) розробка методології пізнання, гносеологізм;  
                                д) розуміння творчості як універсальної основи  
                                    людської сутності, антропоцентризм.  
 
12. Встановити відповідність між мислителями Мілетської школи та 
визначеними ними першопочатками буття:  
 
1) Фалес;              а) земля;  
2) Анаксімандр;  б) повітря;  
3) Анаксімен;       в) вода розумна;  
4) Геракліт;          г) вогонь;  
                              д) апейрон.  
 
13. Визначити тезу, яка належить вказаним мислителям:  
 
1) Конфуцій;     а) «Я знаю лише те, що нічого не знаю»  
2) Сократ;          б) «Платон мені друг, але істина дорожче»  
3) Аристотель;   в) «Людина - міра всіх речей»  
4) Протагор.       г) «Життя це страждання»  
                            д) «До інших треба ставитись так, як би ти хотів,  
                                щоб ставились до тебе».  
 
14. Визначити, яку школу епохи еллінізму представляли вказані мислителі:  
 
1) епікуреїзм;       а) Піррон;  
2) скептицизм;     б) Парменід;  
3) стоїцизм;          в) Тит Лукрецій Кар;  
4) неоплатонізм ; г) Прокл;  
                               д) Луцій Аней Сенека.  
 
15. Визначити, якому мислителю епохи Нового часу належить теза:  
 
1) Ф. Бекон            а) «Мислю, отже існую»;  
2) Р. Декарт;          б) «Знання - це сила»;  
3) Дж. Локк;          в) «Людина - це машина»;  
4) Г. Лейбніц.        г) «Немає нічого в інтелекті такого, чого не  
                                    було б раніше у чуттях»;  
                                д) «Субстанція – це істота, здатна діяти».  



Тема 3. Типологія філософських систем. Практичний спосіб людського 
буття. 
І рівень складності.  
 
1. Період зародження української філософії як особливого виду 
інтелектуальної діяльності:  
 
1) Київська Русь;  
2) Галицько-Волинське князівство;  
3) Велике Князівство Литовське;  
4) Річ Посполита.  
 
2. Риса української філософії, яка означає домінанту серця, перевагу почуття 
над логічним міркуванням:  
 
1) синтетичність ;  
2) індивідуалізм;  
3) кордоцентризм;  
4) персоналізм.  
 
3. Джерело філософської думки Київської Русі, в якому сформульована 
настанова нащадкам жити у злагоді зі світом, шукати шляхів гармонії з 
оточуючим середовищем:  
 
1) «Слово про Закон і Благодать»;  
2) «Повчання дітям Володимира Мономаха»;  
3) «Слово Данила Заточеника»;  
4) «Житіє Кирила філософа».  
 
4. Справжнє прізвище українського мислителя епохи Відродження, відомого 
як Юрій Дрогобич:  
 
1) Котермак;  
2) Русин;  
3) Оріховський;  
4) Зизаній.  
 
5. Слов’янський навчальний заклад, де вперше було запроваджено розділене 
вивчення філософії та богослов’я:  
 
1) Львівська братська школа;  
2) Острозька академія;  
3) Київський колегіум;  
4) Києво-Могилянська академія.  
 
 



6. Український філософ, який розробив концепцію «сродної праці»:  
 
1) П.Юркевич;  
2) Г.Сковорода;  
3) Ф.Прокопович;  
4) І.Гізель.  
 
7. Як розумів принцип «нерівної рівності» Г.Сковорода:  
 
1) нерівність в обдарованості і покликанні;  
2) соціальна нерівність;  
3) майнова нерівність;  
4) національна нерівність.  
 
8. Ідея суспільного розвитку, втілена у творах представників Кирило-
Мефодіївського братства:  
 
1) соціалізм;  
2) федералізм;  
3) утопічний соціалізм;  
4) панславізм.  
 
9. Кому належить думка: «Люди починають з того, щоб ... не «стояти» в будь 
- якому відношенні, а активно діяти»?  
 
1) К. Марксу;  
2) Ф. Енгельсу;  
3) І. Канту;  
4) В. Леніну.  
 
10. Галузь філософії, що вивчає діяльність, за допомогою якої людина 
змінює, перетворює світ:  
 
1) антропологія;  
2) культурологія;  
3) соціологія;  
4) праксеологія.  
 



ІІ рівень складності.  
11.Встановити авторство наведених філософських праць:  
 
1) «Світ як воля та уявлення»;   а) Ж. - П. Сартр;  
2) « По той бік добра та зла»;     б) О. Шпенглер;  
3) « Буття і ніщо»;                        в) Ф.Ніцше;  
4) «Занепад Європи».                   г) А. Камю;  
                                                        д) А. Шопенгауер.  
12. Встановити відповідність між філософськими категоріями та напрямами, 
в межах яких вони розглядались:  
1) суспільно-економічна формація,                             а) екзистенціалізм;  
базис і надбудова, відчуження;                                    б) фрейдизм;  
2) самотність, страх існування, гранична ситуація;   в) марксизм;  
3) несвідоме, витіснення, сублімація, архетип;          г) феноменологія;  
4) суб’єктивний потік, чиста свідомість.                     д) герменевтика.  
 
13. Визначте хронологічну послідовність появи філософських течій:  
 
1) фрейдизм;  
2) марксизм;  
3) позитивізм;  
4) екзистенціалізм.  
 
14. Розмістити прояви продуктивної людської діяльності за ступенем 
складності:  
 
1) виробництво;  
2) творчість;  
3) практика;  
4) праця.  
 
15. Розмістити функції практики за ступенем складності:  
 
1) є критерієм істини;  
2) є основою пізнання;  
3) є рушійною силою процесу пізнання;  
4) є кінцевою метою пізнання.  
 
 



Тема 4. Система філософських категорій. Філософське вчення про розвиток. 
Закони діалектики. 
І рівень складності.  
 
1. Філософське вчення про буття:  
 
1) онтологія;  
2) діалектика;  
3) гносеологія;  
4) праксеологія.  
 
2. Кому належить думка: «Людина – цілий світ, і під кожною могильною 
плитою лежить всесвітня історія» ?  
 
1) Й. Гердеру;  
2) Г. Гейне;  
3) В. Шекспіру;  
4) Дж. Байрону.  
 
3. Яку сферу буття Т.Шевченко називав «безсмертною»?  
 
1) свідомість;  
2) природу;  
3) культуру;  
4) суспільство.  
 
4. Обмежене буття що має конкретно-історичний зміст, визначається станом 
розвитку культури, науки, суспільних відносин:  
 
1) матерія;  
2) субстанція;  
3) час;  
4) світ.  
 
5. Синонім «видимої натури» у філософській системі Г.Сковороди:  
 
1) макрокосм;  
2) мікрокосм;  
3) Біблія;  
4) матерія.  
 
6. Форма буття, синонімічна до ідеального:  
 
1) буття речей і процесів;  
2) буття духовного;  
3) буття людини;  



4) буття соціального.  
 
7. Загальна першооснова всіх речей, причина самої себе і основа всіх змін:  
 
1) субстанція;  
2) матерія;  
3) молекула;  
4) свідомість  
 
8. Принцип філософського пояснення сутності світу, який виходить з 
наявності двох першооснов – духу і матерії:  
 
1) плюралізм;  
2) дуалізм;  
3) монізм;  
4) матеріалізм.  
 
9.Яке твердження є правильним?  
 
1) рух і розвиток – незалежні одне від одного;  
2) рух і розвиток – тотожні поняття;  
3) будь-який розвиток є рухом, але не будь-який рух є розвитком;  
4) будь-який рух є розвитком, але не будь-який розвиток є рухом.  
 
10.Світоглядна позиція і метод пізнання, що ґрунтується на визнанні 
взаємопов’язаності і внутрішньої суперечливості явищ дійсності:  
 
1) діалектика;  
2) метафізика;  
3) еклектика;  
4) софістика.  
 
ІІ рівень складності  
 
11. Розташувати форми руху матерії за ступенем складності:  
 
1) фізична;  
2) соціальна;  
3) біологічна;  
4) механічна;  
5) хімічна.  



12.Розташувати явища за ступенем складності залежно від форм руху 
матерії:  
 
1) випаровування води;  
2) сходження лавини;  
3) розчинення цукру в окропі;  
4) моральне падіння людини;  
5) народження дитини.  
 
13.Підібрати правильне пояснення філософських позицій вихідних 
характеристик буття:  
 
1) матеріалізм;          1) світ у своїй основі незмінний;  
2) ідеалізм;                2) елементи світобудови пов’язані суто зовнішньо;  
3) субстанціалізм;    3) за поверхнею явищ лежить глибинна внутрішня сутність;  
4) механіцизм.          4) основою світу є вічна та нескінченна матерія;  
                                   5) субстанцією світу є дух, ідея.  
 
14. Встановити наступність складових гегелівської тріади:  
 
1) синтез;  
2) антитеза;  
3) теза.  
 
15.Підібрати приклади до законів діалектики :  
 
1) закон єдності та боротьби протилежностей;              1) теорія граничної                        

корисності;  
2) закон взаємного переходу кількісних змін у якісні;  2) зміна суспільно-

політичних формацій;  
3) закон заперечення заперечення.                                   3) обертання Землі навколо 

Сонця;  
 
                                                                                              4) боротьба за існування в 

природі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 5. Основний зміст пізнавальної діяльності. Форми і методи наукового 
пізнання. 
І рівень складності.  
 
1. Кому належить думка: «Людей слід навчати не думкам, а тому, як 
потрібно мислити»?  
 
1) Аристотелю;  
2) І.Канту;  
3) Ф.Бекону;  
4) Г.Сковороді.  
 
2. Галузь філософії, яка вивчає проблеми пізнання:  
 
1) гносеологія;  
2) онтологія;  
3) праксеологія;  
4) діалектика.  
 
3. Для якого історичного періоду була характерна проблема співвідношення 
віри і знання:  
 
1) античність;  
2) середньовіччя;  
3) Відродження;  
4) Новий час.  
 
4. Якому історичному типу філософії відповідало гасло: «Знання заради 
знання»?  
 
1) античність;  
2) середньовіччя;  
3) Відродження;  
4) Новий час.  
 
5. Перевагу якого рівня пізнання відображає теза Б. Паскаля: «Серце 
розмірковує по-своєму, розумом цього не зрозуміти»?  
 
1) емпіричного;  
2) синтезуючого;  
3) чуттєвого;  
4) раціонального.  
 
 
 
 



6. Кому належить думка: «Лише найрозумніші та найдурніші не можуть 
змінитися»?  
 
1) Лао-Цзи;  
2) Сократу;  
3) Аристотелю;  
4) Конфуцію.  
 
7. Рівень пізнання, що забезпечує підвищення рівня вірогідності знання, 
вихід на нові горизонти пізнання і реальності:  
 
1) чуттєвий;  
2) раціональний;  
3) синтезуючий;  
4) емпіричний.  
 
8. Форма чуттєвого рівня пізнання, в якій відтворюється наочний образ 
об’єкта на основі попереднього чуттєвого досвіду, що зберігається в пам’яті 
суб’єкта:  
 
1) відчуття;  
2) сприйняття;  
3) уявлення;  
4) експеримент.  
 
9. Галузь філософії, яка вивчає методи наукового пізнання та перетворення 
дійсності:  
 
1) методологія;  
2) методика;  
3) емпірика;  
4) гносеологія.  
 
10. Конкретні прийоми, засоби отримання та обробки фактичного матеріалу, 
що застосовується для вирішення специфічних задач в конкретній галузі 
знань:  
 
1) методологія;  
2) методика;  
3) емпірика;  
4) гносеологія.  
 
 
 
 
 



ІІ рівень складності  
 
11. Встановити відповідність між гносеологічними позиціями та їхнім 
тлумаченням:  
 
1) гносеологічний оптимізм;           1) істинне знання є винагородою за віру;  
2) агностицизм;                                 2) людське пізнання не має меж;  
3) скептицизм.                                   3) сумнів як у можливостях пізнання, так і у 

його повній неспроможності;  
                                                            4) принципове заперечення для людини мати 

достовірні знання.  
 
 
12.Визначити наступність аспектів пізнання:  
 
1) вольовий – прагнення оволодіти реальністю;  
2) смисловий – бажання досягнути стану досконалості;  
3) інформативний – процес здобування знань.  
 
13.Розмістити форми наукового пізнання за ступенем складності:  
 
1) проблема;  
2) гіпотеза;  
3) концепція;  
4) теорія;  
5) ідея.  
 
14.Розташувати методи наукового пізнання за широтою застосування:  
 
1) загальнонаукові;  
2) частковонаукові;  
3) всезагальні;  
4) окремі.  
 
15.Визначити відповідність між складовими методу пізнання та питаннями, 
на які вони дають відповіді:  
 
1) описова;                      1) чому?  
2) операціональна;          2) навіщо?  
3) концептуальна.           3) що?  
                                          4) як?  
 
 
 
 
 



Тема 6. Мета і цінність людської життєдіяльності. Практичний спосіб 
людського буття в природному та соціальному культурному просторі. 
І рівень складності.  
 
1. Система цілісного знання про людину, що поєднує конкретно-наукове та 
філософське начало:  
 
1) філософська антропологія;  
2) екзистенціалізм;  
3) психологія;  
4) соціологія.  
 
2. Процес становлення людини та суспільства:  
 
1) соціогенеза;  
2) антропогенеза;  
3) антропосоціогенеза;  
4) культурогенеза.  
 
3. Давньогрецький мислитель, який вважається засновником філософської 
антропології:  
 
1) Фалес;  
2) Сократ;  
3) Аристотель;  
4) Платон.  
 
4. Кому належить жарт: «Людина – це тварина, що ходить на двох ногах, але 
без пір’я»?  
 
1) Фалес;  
2) Сократ;  
3) Аристотель;  
4) Платон.  
 
5. Центральна проблема світогляду Т.Шевченка:  
 
1) людина;  
2) народ;  
3) революція;  
4) історія.  
 
 
 
 
 



6. Кому належить думка: «Сутність людини божественна, вона перебуває між 
світом тварин і світом ангелів»:  
 
1) Аврелій Августин;  
2) Тома Аквінський;  
3) П’єр Абеляр;  
4) Григорій Сковорода.  
 
7. Автор твору «Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину»:  
 
1) К.Маркс;  
2) В.Ленін;  
3) Ч.Дарвін;  
4) Ф.Енгельс.  
 
8. Хто сформулював еволюційну гіпотезу походження людини?  
 
1) Ч.Дарвін;  
2) К.Лінней;  
3) З.Фрейд;  
4) К.Маркс.  
 
9. Наука, що досліджує суспільство в цілому, як цілісну систему взаємодію 
всіх його сторін:  
 
1) соціологія;  
2) соціальна філософія;  
3) етнографія;  
4) демографія.  
 
10. Головна відмінність соціальної матерії від інших форм її руху:  
 
1) вона поєднує не лише матеріальні, а й духовні процеси;  
2) процеси, що відбуваються в суспільстві – взаємопов’язані;  
3) соціальна матерія характеризується стихійністю;  
4) соціальна матерія не пов’язана з навколишнім середовищем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ рівень складності.  
11. Встановити авторств наведених тез :  
 
1) « Є і назавжди залишаться дві великі таємниці –              1) М. Рерих;  
зоряне небо над нами і моральний закон всередині нас»;     2) М. Монтень;  
2) « Всі люди рівні – душ імператорів і черевичників           3) І. Кант;  
скроєні на один лад»;                                                                 4) С. Є. Лєц;  
3) «Коли засміялась мавпа, народилася людина»;                  5) Ш. Алейхем.  
4) «Людина – це те, ким вона хоче стати»  
 
12. Відновити послідовність появи підходів до розуміння людини в історії 
філософської думки:  
 

1) теоцентричний;  
2) ірраціональний; 
3) космоцентричний;  
4) діяльнісний.  

 
13. Встановити відповідність між сферами суспільного життя та відносинами, 
на які вони поширюються:  
 
1) матеріальна;                         1) родинно-сімейні, приятельські відносини;  
2) соціально – політична;        2) наукові, моральні, художньо-естетичні відносини;  
3) духовна;                                3) відносини з оточуючим середовищем;  
4) культурно – побутова.        4) виробничі, технологічні відносини;  
                                                   5) класові, національні, етнічні відносини.  
 
14. Розмістити вектори здійснення реальної історії за ступенем складності:  
 
1) наявність історичної пам’яті;  
2) наявність змін, мінливості;  
3) безперервність протікання певних процесів.  
 
15. Розмістити форми суспільної організації людей за порядком їх 
виникнення:  
 
1) людське стадо;  
2) нація;  
3) плем’я;  
4) рід.  
 
 
 
 
 



Тема 7. Глобальні проблеми сучасності. Соціально – економічні наслідки 
глобалізації.  
І рівень складності.  
1. Що розуміють під глобальними проблемами сучасності?  
 
1) проблеми конкретної людини;  
2) проблеми всього людства;  
3) міжнаціональні проблеми;  
4) світоглядні проблеми людини.  
 
2. Характер глобальних проблем:  
 
1) об’єктивний;  
2) соціоприродний;  
3) політичний;  
4) регіональний.  
 
3. Завдяки якій організації поширився термін «глобальні проблеми»?  
 
1) Ліга Націй;  
2) ООН;  
3) ЮНЕСКО;  
4) Римський клуб.  
 
4. Вирішення якої глобальної проблеми є запорукою подальшого існування 
людства?  
 
1) демографічної;  
2) сировинної; 
3) війни і миру;  
4) продовольчої.  
 
5. Процес поширення єдиних, спільних для всього людства технологій, ідей, 
ціннісних орієнтацій, культурних зразків:  
 
1) інтеграція;  
2) глобалізація;  
3) мода;  
4) еволюція.  
 
 
 
 
 
 



6. Напрям поширення глобальних проблем, що зачіпає сутнісні риси 
людського буття, відображає скорочення культурного поля сучасної людини:  
 
1) «людина – культура»;  
2) «людина – природа»;  
3) «людина – техніка»;  
4) «людина – суспільство».  
 
7. Як назвав етап, на якому виникла сучасна людина, К. Ясперс?  
 
1) сучасна історія;  
2) новітня історія;  
3) «вісьовий час»;  
4) новітній час.  
 
8. Автор твору «Футурошок»:  
 
1) О. Тоффлер;  
2) П. Сорокін;  
3) О. Шпенглер;  
4) А. Камю.  
 
9. Наука, в межах якої розробляються та обґрунтовуються різні варіанти 
розвитку людини і суспільства:  
 
1) прогнозування;  
2) соціологія;  
3) есхатологія;  
4) футурологія.  
 
10. Релігійне вчення про кінець світу та загибель людської цивілізації:  
 
1) прогнозування;  
2) соціологія;  
3) футурологія;  
4) есхатологія.  
 
ІІ рівень складності.  
11. Визначити, до якої групи належать вказані глобальні проблеми:  
 
І – проблеми, що загрожують існуванню всього людства;  
ІІ – проблеми, вирішення яких забезпечує прогресивний розвиток людства.  
 
1) сировинна;               4) невиліковні хвороби;  
2) екологічна;               5) використання ресурсів Світового Океану;  
3) війна і мир;               6) демографічна.  



12. Розмістити типи прогнозів за ступенем складності:  
 
1) нормативні;  
2) прогнози – попередження;  
3) пошукові;  
4) аналітичні.  
 
13. Визначити ієрархію принципів побудови сучасної цивілізації:  
 
1) пріоритет загальнолюдських цінностей;  
2) свобода вибору народами майбутнього;  
3) багатовекторність соціального розвитку.  
 
14. Розташувати групи глобальних проблем за ступенем складності:  
 
1) соціально – економічні;  
2) проблеми людини ;  
3) соціально – екологічні;  
4) соціально – політичні.  
 
15. Встановити відповідність між типами суспільства за ціннісними 
критеріями та типами суспільства за способом здобуття засобів для 
існування:  
 
1) традиційне;                                      1) постіндустріальне;  
 2) кероване зсередини;                       2) доіндустріальне;  
 3) кероване ззовні.                              3) індустріальне.  
 
Розділ 2. Релігієзнавство.  
Тема 8. Еволюція і типи релігій. Локальні релігії. Світові релігії. Релігійні 
конфесії та напрями. 
 
1. Галузь гуманітарного знання, що вивчає закономірності виникнення, 
розвитку та функціонування релігій:  
 
1) теософія;  
2) теологія;  
3) релігієзнавство;  
4) філософія релігії.  
 
2. Період оформлення релігієзнавства як самостійної галузі знань:  
 
1) ХVIII ст.;  
2) ІІ половина ХІХ ст.;  
3) І половина ХХ ст.;  
4) ІІ половина ХХ ст.  



 
3. Тип релігієзнавства, який є системою релігійно – догматичних доказів 
наявності «абсолютних істин», породжених Богом:  
 
1) богослов’я;  
2) релігійна етика;  
3) світське релігієзнавство;  
4) релігійна мораль.  
 
4. Кому належить думка, що боги виконують триєдине завдання – 
нейтралізують страх перед природою, примиряють зі смертю, 
винагороджують за страждання і поневіряння?  
 
1) Ф. Ніцше;  
2) К. - Г. Юнгу;  
3) К. Марксу;  
4) З. Фрейду.  
 
5. Хто є засновником соціальної релігії?  
 
1) О. Конт;  
2) Г. Спенсер;  
3) П. Сорокін;  
4) М. Вебер.  
 
6. Віра в особливі можливості професійних служителів культу:  
 
1) анімізм;  
2) магія;  
3) тотемізм;  
4) шаманізм.  
 
7. Бог грому і блискавки у слов’янській міфології:  
 
1) Перун;  
2) Велес;  
3) Стрибог;  
4) Сварог.  
 
8. Священною книгою якої пізньої локальної релігії є «Авеста»?  
 
1) індуїзм;  
2) зороастризм;  
3) іудаїзм;  
4) синтоїзм.  
 



 
9. В якому році християнство оголошено державною релігією Римської 
імперії?  
 
1) 312 р.;  
2) 324 р.;  
3) 395 р.;  
4) 1054 р.  
 
10. Назва якої релігії дослівно перекладається як покірність?  
 
1) іслам;  
2) іудаїзм;  
3) буддизм;  
4) даосизм.  
 
11. Кількість канонічних Євангелій:  
 
1) 3;  
2) 4;  
3) 7;  
4) 10. 
 
12. Від якої релігії християнство запозичило Десять заповідей Божих 
(Декалог)?  
 
1) зороастризм;  
2) давньогрецька релігія;  
3) іудаїзм;  
4) індуїзм.  
 
13. Православ’я як релігійний напрям…  
 
1) має єдиний світовий адміністративний центр;  
2) не має єдиної канонічної системи;  
3) є децентралізованою асоціацією автокефальних церков;  
4) має єдиний європейський адміністративний центр.  
 
14. Період, коли зароджується протестантизм:  
 
1) античність;  
2) середньовіччя;  
3) Відродження;  
4) Реформація.  
 
 



15. Автор першого перекладу Біблії німецькою мовою:  
 
1) Т. Мюнцер;  
2) М. Лютер;  
3) Г. Гердер;  
4) Г. Гете.  
 
ІІ рівень складності.  
 
16. Розмістити стадії духовного розвитку людства згідно магічної теорії 
походження релігії:  
 
1) релігія;  
2) наука;  
3) магія.  
 
17. Розмістити історичні типи релігії за часом виникнення:  
 
1) світові релігії;  
2) ранні локальні релігії;  
3) племінні культи;  
4) пізні локальні релігії.  
 
18. Розмістити світові релігії за часом виникнення:  
 
1) іслам;  
2) буддизм;  
3) християнство.  
 
19. Встановити відповідність між первісним віруванням та їх змістом:  
 
1) анімізм;            1) поклоніння силам природи, що впливають на врожай;  
2) тотемізм;          2) культ першопредків (тварин, птахів), певні властивості яких 

обожнювались;  
3) фетишизм;        3) культ речей чи явищ дійсності, наділених надзвичайними 

властивостями;  
4) магія.                 4) віра існування в усьому живому душі, що постає джерелом 

життєвої сили;  
                               5) віра в те, що людина за рахунок певних дій може входити у 

зв’язки з прихованими силами дійсності.  
 
 
 
 
 



20. Встановити відповідність між світовими релігіями та їх центральними 
постатями:  

 
1) буддизм;                    1) Заратустра;  
2) християнство;           2) Сіддхартха Гаутама;  
3) іслам.                         3) Мухаммед;  
4) Заратустра                4) Ісус Христос.  
 
21. Розмістити основні етапи історії людства в хронологічній послідовності:  
 
1) пришестя Ісуса Христа;  
2) утворення світу і людини;  
3) гріхопадіння;  
 
 
Тема 8. Соціальні інститути та спільності. Спрямованість особистості.  
І рівень складності.  
 
1. Здатність особи здійснювати моральний самоконтроль і нести 
відповідальність за свої погляди і вчинки перед людьми:  
 
1) воля;  
2) свідомість;  
3) свобода;  
4) совість.  
 
2. Можливість і здатність робити вибір згідно зі своїми переконаннями, 
обумовлювати власні вчинки світоглядними уявленнями:  
 
1) воля;  
2) свідомість;  
3) свобода;  
4) совість.  
 
3. Коли вперше постала проблема свободи совісті?  
 
1) античність;  
2) середньовіччя;  
3) Відродження;  
4) Реформація.  
 



 
4. Період, коли відхилення від панівного віровчення розглядалось як 
небезпечний державний злочин:  
 
1) античність;  
2) середньовіччя;  
3) Відродження;  
4) Просвітництво.  
 
5. Хто сформулював концепцію свободи віротерпимості?  
 
1) Т. Мор;  
2) М. Монтень;  
3) Т. Гоббс;  
4) І. Лойола.  
 
6. В яку епоху сформульоване гасло «Свобода, рівність і братерство» як вища 
цінність людства?  
 
1) античність;  
2) середньовіччя;  
3) Відродження;  
4) Реформація.  
 
7. Процес залучення до релігійного санкціонування діяльності, поведінки 
людей, соціальних відносин та інститутів:  
 
1) секуляризація;  
2) модернізація;  
3) сакралізація;  
4) реформація.  
 
8. Встановлення світського контролю над питаннями та справами, які 
раніше вважались прерогативою церкви:  
 
1) секуляризація;  
2) модернізація;  
3) сакралізація;  
4) реформація.  
 
9. Як позначав свою філософію Ж. – П. Сартр?  
 
1) раціональний теїзм;  
2) ірраціональний атеїзм;  
3) екзистенціальний атеїзм;  
4) атеїстичний екзистенціалізм.  



 
10. Кому належить думка, що люди не шукали б Бога, якби в певному сенсі 
його вже не мали?  
 
1) А. Августину;  
2) Т. Аквінському;  
3) Г. Сковороді;  
4) Орігену.  
 
ІІ рівень складності.  
 
11. Визначити рік прийняття документів, які вперше обґрунтували правове 
забезпечення свободи совісті:  
 
1) 1787 р.;  1) «Загальна Декларація прав людини»  
2) 1789 р.;  2) «Французька Декларація прав людини і громадянина»  
3) 1791 р.   3) «американський Білль про права»  
                   4) Конституція США.  
 
12. Розмістити етапи еволюції релігії, виділені Р. Беллом, за ступенем 
складності:  
 
1) архаїчний;  
2) історичний;  
3) примітивний;  
4) сучасний;  
5) ранньосучасний.  
 
13. Визначити наступність етапів формування релігії за Р. Беллом:  
 
1) поява релігійних організацій, що існують самостійно;  
2) мотивація поведінки на основі збереження і підтримання традиції, а не пошуку  

нового;  
3) орієнтація на діяльності в реальному світі як головному способі прославлення 

Бога;  
4) ослаблення організаційного контролю релігійних переконань, приватизація 

релігії;  
5) створення міфологічного світу, населеного духами, як моделі розуміння світу 

реального.  
 
 
 
 
 
 



14. Встановити відповідність між суб’єктивними складовими релігії та їх 
змістом:  
 
1) релігійні уявлення та стани;         1) ритуали, молитви, медитації;  
2) релігійна поведінка та дії;             2) віра, віросповідання;  
3) релігійні відносини.                       3) храми, ікони, реліквії;  
                                                              4) спілкування в межах общини, контакти з  
                                                                  зовнішнім світом.  
 
15. Відновити «вежу» з ієрархії цінностей, запропоновану Б. Паскалем:  
 
1) надприродні блага;  
2) тілесні цінності;  
3) духовні цінності.  
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