
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра філософії 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

 

з дисципліни 

«Філософські студії» 

для студентів 

 

спеціальності 035 Філологія 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

освітня програма 035.051.01 Мова і література (іспанська) 

035.052.02 Мова і література (італійська) 

035.055.03 Мова і література (французька) 
 

 

Форма проведення: 

Тестування. Тести розміщені в рубриці «Тести підсумкового контролю» ЕНК 

«Філософські студії (2-3 курс, ФІН, ФІС, ФН, денна)», за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11989. Екзамен проводиться в 

університетській аудиторії у тестовій формі із використанням персональних 

комп’ютерів, якщо пандемічна ситуація дозволяє проведення освітнього 

процесу очно. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то екзамен 

проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet, в 

такому випадку студент має вийти на відеозв’язок на платформі Hangout 

Meets із включеною камерою та мікрофоном. Можливість відповіді 

активізується під час проведення екзамену – за розкладом. Кожний тест 

включає 40 питань трьох категорій складності.  

 

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години або 80 хвилин.  

 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів.  

 

 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=611479
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17942


 

Критерії оцінювання: 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

тестування 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 21-25  

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FХ 10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 

 

 

 

Зразки тестових завдань: 

 

 

А) Простий рівень 
Стоїцизм був опонентом епікуреїзму. 

Виберіть одну відповідь: 

Правильно 

Неправильно 

 

 

Б) Середній рівень 

 
В якому з сучасних напрямків філософії актуалізується питання свободи вибору 

людини? 



Виберіть одну відповідь: 

a. неотомізм 

b. фрейдизм 

c. неопозитивізм 

d. екзістенціалізм 

e. герменевтика 
 

 

В) Складний рівень 

 
Встановіть відповідність між назвами основних розідлів філософського знання та 

їх предметом. 

Вчення про буття 
Відповідь 1

Вибрати...
 

Вчення про суспільство 
Відповідь 2

Вибрати...
 

Вчення про цінності 
Відповідь 3

Вибрати...
 

Теорія пізнання 
Відповідь 4

Вибрати...
 

Вчення про людину 
Відповідь 5

Вибрати...
 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатори            

 

 

       

 

 

 

Програма екзамену затверджена рішенням кафедри філософії,  

протокол № 5 від 7 грудня 2021 року 

 

Завідувач кафедри _______________ д.філос.н., проф. Додонов Р.О. 

 

 

 

 

 


