
зарЕПШІИІГШ

4 Європейський Союз.
А 1. З, 4. 2;
Б  2. З , 4, 1;
В 3, 2, 1, 4;
Г 4, 1, 3, 2.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ

13. Встановіть відповідність між іменами по
літичних діячів та назвами партій, представни
ками яких вони є:
1. Т. Блер А Соціалістична партія Франції
2. А. Меркель Б Консервативна партія Великої Британії
3. Б. Обама В Християнсько-демократичний союз
4. Ф. Олланд Г Демократична партія США

Д Лейбористська партія Великої Британії

14. Встановіть відповід ність між іменами аме
риканських президентів га історичними подія
ми, які відбувалися в період їх перебування при 
владі:
1 Дж. Буш старший А підписання Дейтонських угод
2 Г. Трумен Б створення НАТО
3 Р. Рейган В «Буря в пустелі»

4 Дж. Ф. Кеннеді Г початок програми Стратегічної 
оборонної ініціативи (СОІ)
Д Карибська криза

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОГО ТИПУ
15. Проаналізуйте уривок з історичного дже

рела та дайте йому оцінку:
Із книги «Сто великих правителів XX сто

ліття».
«Фідель Кастро підтримує рівень життя на ост

рові Куба трохи вище нестерпного. Для того щоб 
не піднявся 63шт невдоволених, йому потрібен 
іноземний капітал. Фідель усіляко намагається 
його залучити, навіть змінюючи заради цього 
свою постійну протягом десятиріч військову уні
форму на цивільний костюм. Але в царині прав 
людини на Кубі, всупереч обіцянкам Фіделя Ка
стро, все залишається, як і перше. Втім, політич
них в’язнів стає менше, але це ніяк не пов’язано 
з демократичними перетвореннями.

Кубинське керівництво використовує нові ме
тоди боротьби проти дисидентів. Зараз їх не ки
дають до в’язниці, боячись зіпсувати репутацію 
кубинського керівника. Уряд залишає опозиціо
нерів без робочих місць... За грати потрапляють 
лише найактивніші...».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
з курсу «Філософія», 11 клас
Тамара БАККА, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти факультету історичної 
освіти НПУ імені М. П. Драгомачова, кандидат педагогічних наук;
Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти факультету 
історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук

Завдання 1-7 мають чотири відповіді, з яких 
одна правильна. Оберіть правильну відповідь і 
позначте її.

1. Автором філософської книги «Лунь» («Бесі
ди і думки») є:

А Сіддхартха Гаутама;
Б Конфуцій;
В Лао-Цзи;
Г Капіла.

2. Діалектика -  це:
А метод пізнання ідей;
Б мистецтво тлумачення текстів;
В філософська істина;
Г наука про цінності.

3. Найвища форма пізнання й мислення, яка 
не тільки відображає об’єкт, а й спрямована на 
його перетворення, -  це:

А уява;
Б ідея;
В судження;
Г умовивід.

4. Для якої релігії характерний догмат про Трій
цю: Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Святого Духа?

А іслам:
Б іудаїзм;
В християнство;
Г буддизм.

5. Укажіть, хто дав визначення «світ -  кільце»? 
А Аристотель;
Б Декарт;
В Сковорода;
Г Сенека.

6 . Філософія, у якій ідеться про досконалість і 
гармонію природи та згубну недосконалість ци-
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ГОТУЄМОСЬ ДО ДПА

вілізації, закликає повернутися до природного 
стану й проповідує аскетизм -  обмеження по
треб, і анархізм -  безумовну особисту свободу 
людини від усього нав’язаного їй ззовні, -  це:

А кінізм;
Б ізостенія;
В стоїцизм:
Г скептицизм.
7. Трактат Северина Боеція, що написаний у 

в’язниці перед стратою, у якому основою світо
вої гармонії є Божественний розум, або Прови
діння називається

А «розрада філософією»;
Б «свобода волі»;
В «основа знання»;
Г «рання схоластика».

Завдання 8-10 мають по 5 варіантів відпові
дей, з яких 3 правильні. Оберіть правильні від
повіді та позначте їх.

8. Представниками піфагорійської філософ
ської школи в Стародавній Греції були:

А Анаксагор;
Б Ксенофан;
В Протагор;
Г Перманід;
Д Зенон.

9. В історії людства існували такі види сім’ї:
А кровно-родинна;
Б тринітарна;
В групова;
Г маргінальна;
Д  парна.

10. Істинами буддизму є:
А життя спрямоване на отримання насолод;
Б життя -  це страждання;
В існує причина страждання;
Г є шляхи подолання страждань;
Д життя -  підготовка людини до «завтра».

У завданнях 11,12 дайте визначення поняття.
11. Гедонізм -  це

12. Ритуал -  це

У завданнях 13, 14 вставте у текст пропуще
ні слова.

13. Українська філософія XIX ст. представле
на низкою філософе ьких праць таких авторів се
ред яких: історик, етнограф, громадський діяч 
Микола Костомаров 1)... Професор Київського 
університету Сильвестр Гогоцький створив чо
тиритомну філософську енциклопедію 2)... Укра
їнський історик, мислитель, громадсько-полі
тичний діяч Михайло Драгоманов, праці якого 
викладені у двотомному виданні 3)... Видатний 
український письмі нник, філософ, громадський 
діяч Іван Франко свої філософські погляди ви
клав у праці 4)...

А  1. Що таке пос гуп; 2. Листи з України Над
дніпрянської; 3. Інтермеццо; 4. Літературно-пу
бліцистичні праці;

Б 1. Книги буття українського народу; 2. Філо
софський лексикон; 3. Літературно-публіцистич
ні праці; 4. Мислі о еволюції в історії людськості;

В 1. Катехізис економічного соціалізму; 2. Сло- 
вар української мови; 3. Книги буття українсько
го народу; 4. Філосі іфський лексикон;

Г 1. Про працю; 2. Найновіші напрямки в на
родознавстві; 3. Тін і забутих предків; 4. Що т;іке 
поступ.

14. Метод, розроблений Зигмундом Фрейдом 
для літування псих: чних захворювань, -  це: 1)... 
Інше значення цього терміна -  теорія, що пояс
нює роль; 2)... в жи гті людини і суспільства. Не
свідоме складається передусім із сексуальних ін
стинктів -; 3)...; інс гинкту переваги над іншими 
людьми, який дає можливість компенсувати 4)...

А 1. психоаналіз; 2. несвідомого; 3. лібідо; 
4. відчуття неповноцінності;

Б 1. психотерапія; 2. свідомого; 3. кредо; 4. від
чуття обділенності;

В 1. психологічний експеримент; 2. надсвідо- 
мого; 3. лібідо; 4. ві дчуття недосконалості;

Г 1. психологічні спостереження; 2. підсвідо
мого; 3. кредо; 4. відчуття непотрібності.

У завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.
15. Розкрийте, шо таке світогляд, порівняйте, 

що є спільного і відмінного між філософією і сві-
! тоглядом.
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