
ТЕСТОВ! ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДПА 3 КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ.
Тамара БАККА, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і 
тендерної освіти інституту історично) освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук;
Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін 
і тендерної освіти інституту історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

І. Завдання 1-7 мають 4 відповіді, з  яких 1 
правильна. Оберіть правильну відповідь і позна
чте її (0,5 бала).

1. Засновник індійської філософії буддизму, 
основоположник першої світової релігії, що став 
просвітленим, або Буддою, -  це

АУлака;
Б Патанджалі;
В Капіла;
Г Сіддхартха Гаутама.

2. Поняття "держава*, "влада*, "мораль* роз
криває

А філософія економіки;
Б філософія політики;
В філософія освіти;
Г соціальна філософія.

3. Філософський напрям, який стверджує, що
розум є вирішальним джерелом істинного зна
ння, -  це .

А монізм;
Б плюралізм;
В ідеалізм;
Г раціоналізм.

4. Група людей, які мають спільність похо
дження, мови, самосвідомості, єдині звичаї і тра
диції, -  це

А етнос;
Б нація;
В народність;
Г плем'я.

5. Основоположником філософії евдемонізму, 
яка пропонувала людині досягти щастя, є

А Діоген Лаертський;
Б Антісфен Афінський;
В Епікур Самоський;
Г Піррон Елідський.

6. Індуктивний метод філософського пізнання, 
що спирається на досвід, має назву 

Аеьяйризм;
Б прагматизм;
В сенсуалізм;
Г гностицизм;

7. Пізнання, яке дає можливість встановлю
вати відмінність між добром і злом, визначати 
необхідні та загально значущі моральні норми 
та цінності буття людей, -  це

А наукове;
Б моральне;
В життєве;
Г світоглядне.

П. Завдання 8-Ю  мають по 5 варіантів відпо
відей, з яких 3 правильні. Оберіть правильні від
повіді та позначте їх (0,5 бала).

8. Чинниками національної культури, які від
різняють її від інших, є

А мова;
Б економіка;
В фольклор;
Г транспорт;
Д гумор.

9. Представниками філософської школи стої
цизму були

А Епікур;
Б Епіктет;
В Сенека;
Г Марк Аврелій;
Д Тіт Лукрецій Кар.

10. Республіка як форма державного правлін
ня поділяється на

А президентську;
Б дуалістичну;
В унітарну;
Г парламентську;
Д федеративну.

Ш. У завданнях 11, 12 дайте визначення по
няття (ї бал).

11. Реформація -  це

12. Соціальне -  це

IV. У завданнях 13. 14 вСтавтеу текст пропу
щені слова (1 бал).
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13. У ХУІ ст. в Україні виникають релігійно- 
національні організації, так звані 1)..., діяльність 
яких була спрямована проти релігійного, націо
нального та соціального пригноблення. Найбіль
шим і найвпливовішим був центр, заснований у 
1576 р. у м. Острозі на Волині князем 2)... . Ост
розький культурно-освітній центр об'єднував коле
гіум, науково-літературний гурток і видавництво, 
яке очолював 3)... . Високо оцінюючи діяльність 
Острозького центру, сучасники часто називали 
його 4)..., наголошуючи на його дотичності до за
початкованих гуманістами Східної Європи специ
фічних організацій інтелектуального життя.

А 1) товариства; 2) Юрієм Дрогобичем; 3) іно- 
кентій Гізель; 4) колегією.

Б 1) громади; 2) Станіславом Оріховським; 
3) Петро Могила; 4) університетом.

В 1) братства; 2) Костянтином Острозьким; 
3) Іван Федоров; 4) академією.

Г 1) об'єднання: 2) Павлом Русином; 3) Феофан 
Прокопович; 4) інститутом.

14. Матерія -  це не реальна можливість усіх 
форм, а їх дійсне буття. Будова матерії різно
манітна, вона складається з елементарних час
тинок, атомів, молекул, колоїдних частинок, 
планет, зірок, галактик. Елементарні частинки 
розрізняють за масою спокою: легкі частинки 
1)..., середні 2)..., важкі 3)... Існують і частинки, 
які не мають маси спокою, -  4)... .

А 1) атоми; 2) мезони; 3) фотони; 4) лептони.
Б 1) молекули; 2) фотони; 3) лептони; 4) ме

зони.
В 1) лептони; 2) мезони; 3) баріони; 4) фотони.
Г 1) мезони; 2) лептони; 3) атоми; 4) баріони.

V. У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.
15. Розкрийте сутність міфологічного світогля

ду як основи розвитку філософії. (0 -  3 бала).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДПА З КУРСУ «ЛЮ ДИНА) СВІТ»
Тамара БАККА, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти інституту історичної освіти 
НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук;
Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти інституту історичної 
освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

!. Завдання 1-7 мають 4 відповіді, з яких 1 
правильна. Оберіть правильну відповідь і позна
чте П (0,5 бала).

1. Процес засвоєння людиною певної системи 
знань, норм і цінностей, притаманних повно
правним членам суспільства, називається

А стратифікація;
Бсоціалізація;
В ратифікація;
Г стереотипізація.

2. Орган, який слугує дотриманню справедли
вості в країні.

А виконавча влада;
Б законодавча влада;
Ворганипримусу;
Г судова влада.

3. Зібрання, сходка, публічні збори з ме
тою обговорення нагальних проблем суспільно- 
політичногож иття-це

А демонстрація;
Бстрайк;
В мітинг;
Г бойкот.

4. Сучасна правова держава регламентує 
вплив влади на суспільство через

А силові методи;
Б демократію і закони;
В конституцію і закони;
Г конституцію і демократичні засади.

5. До переваг демократичного устрою належать
А відсутність опозиції;
Б усунення громадян від впливу на державну 

владу;
В відсутність зворотного зв'язку між рішенням 

влади і реакцією суспільства;
Г відокремлення власних потреб та узгоджен

ня власних інтересів з державними.

6. На визнанні зв'язку між зовнішністю та ри
сами характеру людини ґрунтуються

А професійні стереотипи;
Б фізіогномічні стереотипи;
В етнічні стереотипи;
Г соціальні стереотипи.

7. Вислів <Не варто надавати особливої віри 
тому, що мені прищеплено за посередництвом 
прикладу та звичаю* належить

А Волтеру Ліппману;
Б Рене Декарту;
В Джонатану Свіфіу;
Г Емілю Дюркгейму.
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