ЗРАЗОК ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ
Зверніть увагу! Тести складені таким чином, що правильною
відповіддю є лише один із декількох запропонованих варіантів.
1. Метафізика – це:
a) стародавня фізика;
b) муза філософії;
c) наука про природу;
d) вчення про надчуттєвий світ.
2. Основна проблематика конфуціанства:
a) космологічна;
b) містична;
c) художня;
d) етична і політична;
e) гносеологічна.
3. Що означає поняття «карма» в староіндійській філософії?
a) космічний закон причинно-наслідкового зв’язку, який лежить
b) в основі реінкарнації;
c) обряд посвячення у вищий жрецький сан;
d) досягнення нірвани;
e) переселення (переродження) душі.
4. Природний шлях речей у старокитайській філософії називається:
a) інь;
b) ян;
c) жень;
d) дао.
5. Хто з античних філософів принципово не записував свої думки і
не залишив після себе жодного твору?
a) Платон;
b) Піфагор;
c) Сократ;
d) Арістотель;
e) Діоген.
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6. На думку якого мислителя, світ складається з неподільних
частинок і порожнечі?
a) Піфагора;
b) Геракліта;
c) Демокріта;
d) Парменіда.
7. Серед основних шкіл філософії еллінізму не було:
a) кінічної;
b) неоплатонічної;
c) схоластичної;
d) стоїчної;
e) епікурейської;
f) скептичної.
8. Кому належить наступний вислів: «Смерть не має до нас ніякого
відношення: коли ми є, то смерті ще немає, а коли смерть наступає, то
нас уже немає»?
a) Сократу;
b) М. Монтеню;
c) Епікуру;
d) К. Марксу.
9. Виділіть основну рису античної філософії:
a) теоцентризм;
b) космоцентризм;
c) антропоцентризм;
d) монізм.
10. Кому з середньовічних філософів належить заслуга створення
п’яти класичних доказів буття Бога?
a) Аврелію Августину;
b) Ансельму Кентерберійському;
c) Фомі Аквінському;
d) П’єру Абеляру.
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11. Кому належить вислів: «Вірую, тому що абсурдно»?
a) Арістотелю;
b) Григорію Богослову;
c) Августину Блаженному;
d) Квінту Тертулліану.
12. Християнська ідея креаціонізму – це:
a) релігійно-філософське розуміння, згідно з яким Бог,
b) створивши світ, надалі не втручається в закономірний хід
c) розвитку цього світу;
d) уявлення про створення Богом світу з нічого;
e) визнання Бога як джерела буття і зміни всіх речей,
f) такого, що керує цим світом, але відрізняється від світу;
g) ототожнення Бога зі світом.
13. Номіналізм – це:
a) вчення про методи наукового пізнання;
b) мистецтво ведення теологічних диспутів;
c) філософське вчення, яке заперечує реальне існування
d) універсалій (загальних понять);
e) філософське вчення, яке визнає об’єктивне існування
f) універсалій.
14. Ідея пантеїзму – це:
a) релігійно-філософське розуміння, згідно з яким Бог,
b) створивши світ, надалі не втручається в закономірний хід
c) розвитку цього світу;
d) ототожнення Бога із світом;
e) визнання Бога як джерела буття і зміни всіх речей, сили,
f) яка керує цим світом, але відрізняється від нього;
g) уявлення про створення Богом світу з нічого.
15. Автор твору «Похвала глупоті»:
a) Н. Макіавеллі;
b) Ж. Кальвін;
c) Е. Роттердамський;
d) Ф. Вольтер.
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16. Виділіть основне твердження емпіризму:
a) світ у принципі непізнаваний;
b) все знання людини ґрунтується на вірі;
c) розум грає визначальну роль у пізнанні;
d) пізнання дійсності повинно спиратися на досвід;
e) джерелом дійсного знання є містичне осяяння.
17. Хто з даних мислителів не належить до напряму раціоналізму у
філософії?
a) Р. Декарт;
b) Дж. Локк;
c) Б. Спіноза;
d) Г. Лейбніц.
18. Ідея історичного прогресу виникає в період:
a) середньовіччя;
b) Відродження;
c) Просвітництва;
d) на рубежі ХІХ-ХХ ст.
19. Назвіть метод, який Ф. Бекон вважав головним у науковому пізнанні:
a) синтез;
b) експеримент;
c) аналіз;
d) дедукція.
20. «Війна всіх проти всіх» і «Людина людині – вовк». Кому
належать ці тези?
a) Р. Декарту;
b) Дж. Локку;
c) Т. Гоббсу;
d) І. Канту.
21. Не був представником емпіризму ХVII століття:
a) Д. Юм;
b) Дж. Локк;
c) Ф. Бекон;
d) Г. Лейбніц;
e) Дж. Берклі.
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22. Філософське учення Л. Фейєрбаха має назву:
a) антропологічний матеріалізм;
b) позитивізм;
c) панлогізм;
d) інтуїтивізм.
23. Апріорне знання, згідно з вченням І. Канта, – це знання:
a) досвідне;
b) додосвідне;
c) раціонально-логічне;
d) містичне.
24. Ключовим поняттям діалектичного учення є:
a) свідомість;
b) практика;
c) розвиток;
d) культура.
25. Ідеї екзистенціалізму вперше були виражені:
a) І. Кантом;
b) Л. Сенекою;
c) С. К’єркегором;
d) О. Контом.
26. Ідея «переоцінки цінностей» європейської культури належить:
a) З. Фрейду;
b) Ф. Ніцше;
c) Г. Марселю;
d) Б. Расселу.
27. «Існування людини передує її сутності» – це ідея:
a) «філософії життя»;
b) неопозитивізму;
c) екзистенціалізму;
d) неотомізму.
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28. Автором праці «Структура наукових революцій» є відомий
філософ-позитивіст:
a) К. Поппер;
b) Т. Кун;
c) П. Фейєрабенд;
d) І. Лакатос.
29. Верифікація – це:
a) складні метафізичні побудови;
b) пошук відповідей на вічні запитання;
c) перевірка думок на істинність;
d) навмисне заплутування думки;
e) розробка категоріального апарату.
30. Вчення про «колективне несвідоме», про «архетипи» людської
культури було створено:
a) З. Фрейдом;
b) К. Юнгом;
c) Е. Фроммом;
d) О. Шпенглером.

64

