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Вступне випробування з курсу «Людина і світ» для конкурсного відбору
вступників до Інституту післядипломної освіти Київського національного
університету імені Тараса Шевченка у 2019 році для здобуття освітнього
ступеня бакалавра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право» на
заочну форму навчання складається із п’ятдесяти завдань. Кожна правильна
відповідь оцінюється у 2 бали. Кожна неправильна відповідь оцінюється в 0
балів.
Максимальна кількість балів складає 100 балів.
Мінімальна кількість балів, що дає право вважати вступне випробування
успішним повинна становити не менше 60 балів.
Час відведений на іспит складає 90 хв.
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ВСТУП
Під час вступного випробування абітурієнт має продемонструвати
глибоке знання й розуміння загальних законів розвитку людини і світу, вміння
виявляти найсуттєвіші ознаки людини і світу та, найголовніше, власне бачення
сутності відношення «людина-світ». Так само абітурієнт має показати
загальнофілософську культуру мислення, вміння застосовувати теоретичні
знання, власний досвід, особисту віру під час аналізу, узагальнення й оцінки
соціокультурних, політико-економічних, духовно-особистісних явищ буття
людини і суспільства. Також повинен вміти презентувати власне розуміння
базових наукових й світоглядних понять і категорій, спираючись на знання їх
класичних та сучасних формулювань; навички самостійного збагачення свого
інтелектуального й творчого потенціалу, застосовуючи прогресивні методи
оволодіння світоглядною культурою.
Абітурієнт повинен знати:
•
визначення базових наукових і філософських категорій, що
розкривають сутність відношення «людина-світ»;
•
у чому полягає сенс і мета людського життя;
•
особливості релігійного, наукового й філософського розуміння
світу;
•
зміст та співвідношення понять «дух», «душа», «духовність» як
засад людяності;
•
структуру й функції свідомості;
•
сутність, зміст, рівні, форми й засоби пізнавального процесу;
•
основні етапи та характеристики взаємовідносин суспільства й
природи;
•
характерні риси, структуру й тенденції розвитку сучасного
суспільства;
•
основні проблеми сучасного політичного, правового, економічного,
культурного поступу країни і прогнозувати шляхи виходу суспільства на новий
рівень розвитку;
•
що таке світогляд, його структуру, функції й практичне значення
для людини.
Вміти:
•
збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ
буття людини і світу, суспільних процесів та подій;
•
застосовувати філософські поняття в аналізі соціальних,
політичних, економічних, правових явищ та процесів;
•
виявляти сучасні особливості співіснування людських спільнот і
суспільств в умовах глобалізації.
Володіти навичками:
•
роботи з гуманітарними текстами;
•
продукування складних усних і письмових повідомлень;
•
взаємодії і співробітництва у навчанні, у ситуаціях пошукового
характеру.
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Тема 1. Феномен буття людини
Гуманізація
і
демократизація
освіти.
Визнання
пріоритету
загальнолюдських цінностей. Прогресивні надбання світової світоглядної
культури - методологічна основа курсу «Людина і світ». Зміст і методи
вивчення курсу. Феномен людини: особлива тілесна організація, наявність
душі, свідомості, суспільний характер існування, діяльність. Основні
тлумачення походження людини. Людина і Бог. Природне начало в людині.
Соціальна природа людини. Душевність людини. Міфологічний, релігійний,
науковий і філософський вимір сутності людини. Поняття сенсу людського
життя. Поняття цінності. Цінність людського життя. Людина як найвища
цінність. Поняття смерті й безсмертя. Феноменальність творчості. Різновиди
творчої діяльності. Творчість як шлях до свободи. Поняття рівня життя і рівня
наповненості життя. Щастя – найвищий рівень наповненості життя.
Тема 2. Світ та засади його існування
Світ і поняття світу. Історичний розвиток уявлень про світ (міфологічний,
релігійний, науковий і філософський підходи). Багатовимірність поняття «cвіт».
Проблема впорядкованості світу. Світ як Космос. Світ як Всесвіт. Світ Землі як
особливе явище. Проблема субстанції. Історичний розвиток поняття матерії.
Філософське визначення поняття матерії. Матеріальне та ідеальне. Поняття
руху. Форми руху. Поняття спокою. Рух і розвиток. Поняття прогресу і регресу.
Поняття форм і способів існування світу. Поняття простору. Основні
властивості простору. Поняття часу. Основні властивості часу. Єдність
простору і часу. Ідеальність світу. Місце людини у світі.
Тема 3. Духовність як вищий прояв сутності людини
Поняття духу, душі, духовності. Сутність взаємозв’язку духу, душі,
духовності. Поняття духовного і тілесного. Що таке почуття? Поняття
інтелекту. Феномен волі. Поняття ідеалу. Різновиди ідеалів. Поняття честі,
совісті, гідності. Духовний вимір інтелігентності. Порядність як прояв
духовності. Віра: міфологічний, релігійний, науковий і філософський виміри.
Довіра та її значення в житті людини. Поняття надії. Любов як прояв
духовності. Органічна єдність віри, надії і любові. Поняття краси і прекрасного.
Прекрасне і естетичне. Функції прекрасного. Поняття потворного. Потворне як
прекрасне і прекрасне як потворне. Поняття добра. Що таке зло? Взаємозв’язок
добра і зла в житті людини й суспільства. Добро і зло – вінець духовності.
Тема 4. Свідомість і пізнання
Походження свідомості. Сутність свідомості. Концепції свідомості.
Сучасне розуміння поняття свідомості. Основні функції свідомості.
Багатовимірність структури свідомості. Поняття мислення. Пам’ять і воля.
Буденна і теоретична свідомість. Свідоме і несвідоме. Поняття праці. Види
праці. Поняття спілкування. Мова та її сутність. Роль праці, спілкування і мови
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у виникненні свідомості. Поняття суспільного буття. Суспільна свідомість.
Рівні суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості. Структура суспільної
свідомості. Поняття пізнання. Визначення поняття «знання». Чуттєве пізнання.
Раціональне пізнання. Інтуїтивне і логічне в пізнанні. Суб’єкт і об’єкт пізнання,
характер їх взаємодії. Поняття істини. Об’єктивність істини. Абсолютність і
відносність істини. Конкретність істини. Проблема критеріїв істини.
Співвідношення істини і правди. Поняття методу й методології. Методологія
наукового пізнання. Синергетика як сучасна методологічна програма. Закон,
закономірність, випадковість. Порядок і хаос.
Тема 5. Людина і природа
Поняття природи. Природа як довкілля. Природне і штучне середовище.
Природа і духовне життя людини. Міфологічні погляди на природу. Релігійне
тлумачення природи. Наука і природа. Філософське розуміння природи.
Поняття біосфери. Еволюція біосфери. Поняття ноосфери. Утопічність
ноосферного розуміння світу. Ідея визначальної ролі природних умов в житті
суспільства. Що таке географічний детермінізм? Роль природи в розвитку
соціальної сфери суспільства. Характерні риси впливу суспільства на природу.
Знання і природа. Новітні технології освоєння природи як результат пізнання.
Поняття «виживання». Передумови кризи у відношенні людини і природи.
Глобальні проблеми сучасності. Стратегія виживання людини.
Тема 6. Суспільний вимір буття людини
Особливості формування поняття «суспільство». Поняття «суспільне»,
«соціальне». Соціум як особливий прояв суспільства. Суспільство як
самоорганізована система. Поняття соціальної структури. Соціальна група.
Класи як особлива соціальна група. Касти і соціальні верстви. Поняття
«страти». Сім’я як мала соціальна група. Історичність сім’ї. Сучасна сім’я:
проблеми формування і розвитку. Що таке етнос? Поняття «рід», «плем’я».
Народність і нація. Сучасне тлумачення поняття «нація». Поняття менталітету.
Що таке ментальність? Особливості української ментальності. Виникнення
українського етносу. Основні етапи етноісторичного розвитку України.
Формування і розвиток української нації. Поняття суспільного прогресу. Ідея
заперечення суспільного прогресу. «Формаційна» періодизація суспільного
розвитку. Цивілізаційний підхід до проблеми періодизації суспільного
розвитку. Ідея кінця історії.
Тема 7. Політичні основи людського співіснування
Походження поняття «політика». Політика як явище суспільного життя.
Основні структурні елементи політики. Поняття влади. Влада і політика, їх
співвідношення. Поняття політичної системи. Що таке «політичний режим».
Тоталітаризм і авторитаризм. Демократичні ідеали. Поняття політичної
демократії. Поняття держави. Що таке громадянське суспільство? Соціально
справедлива держава. Поняття «громадські рухи». Поняття «громадська
організація». Феномен політичної партії. Політичні партії і влада. Поняття
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«ідеологія». Політична ідеологія. Ідеологізація і деідеологізація. Що таке еліта?
Феномен політичної еліти. Взаємодія політичної еліти і народу. Місце України
в інтеграційних процесах в Європі та у світі.
Тема 8. Правове регулювання суспільних відносин
Поняття права. Об’єктивне і суб’єктивне право. Право як свобода і
відповідальність. Право як рівність і справедливість. Право як система
загальнообов'язкових, формально визначених норм, встановлених і
санкціонований державою. Право і мораль. Істина в праві. Особистість і право.
Природне і позитивне право. Становлення та розвиток прав людини.
Правосвідомість і правомірна поведінка. Правопорядок і правова реальність.
Правова культура. Право і держава в системі соціального регулювання. Теорії
виникнення держави і права. Легітимність і легальність державної влади. Право
і власність. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Конституційне
закріплення прав і свобод людини й громадянина. Правова держава і
громадянське суспільство. Сучасні тенденції розвитку держави і права.
Тема 9. Економічні засади людських відносин
Поняття виробництва. Матеріальне і духовне виробництво. Відносини
власності, їх роль у суспільному житті. Сутність суспільного виробництва.
Товарно-грошові відносини. Виникнення ринкової організації суспільного
виробництва. Саморегулювання ринкових відносин. Структура і класифікація
ринку. Поняття «ринкова економіка». Управління ринковою економікою.
Розвиток ринкової економіки в Україні. Поняття «підприємство».
Підприємництво: сутність, умови, принципи, функції. Капітал – основа
підприємницької діяльності. Маркетинг і менеджмент. Особливості
підприємництва в Україні. Світоглядні засади бізнес-діяльності. Стратегічне
партнерство. Україна в світовій економіці.
Тема 10. Людина у світі культури
Становлення поняття культури. Культура – ціннісний вимір
самодостатності людини. Поняття масової культури. Основні функції культури.
Поняття матеріальної культури. Особливості духовної культури. Особливості
джерел матеріальної і духовної культури. Поняття цивілізації Стадії розвитку
цивілізації і культура. Культурність цивілізації і цивілізованість культури.
Поняття історичності культури. Спадкоємність культури. Традиції в культурі.
Новаторство і прогрес культури. Поняття національної культури.
Загальнолюдське в культурі. Природа багатоманітності в культурі. Взаємодія
культур. Поняття міжкультурної комунікації. Поняття культури особистості.
Особливості формування культури особистості. Поняття гуманізму. Культура і
гуманізм. Гуманізм і соціальний прогрес.
Тема 11. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення
Проблематичність визначення поняття світогляду. Структура світогляду.
Буденний і теоретичний світогляд. Догматизм і скептицизм, монізм і
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плюралізм, досвід і мудрість. Поняття моралі. Історичність моралі. Що таке
моральність? Явище морального ідеалу. Поняття мистецтва. Види мистецтва.
Жанри мистецтва. Світоглядний характер мистецтва. Поняття історії. Явище
історичності. Історичні типи світогляду, їх взаємозв’язок. Що таке міф? Міф і
міфологія. «Сила» і «слабкість» міфології як світоглядної системи. Поняття
релігії. Християнство. Іслам. Буддизм. Вплив релігії на формування світогляду.
Поняття науки і наукового знання. Етос науки. Оригінальність філософії як
світогляду. Історичний шлях філософії. Унікальність української філософії.
Філософія – теоретична основа світогляду.
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Приятельчук та ін.; За ред. Л.В. Губерського. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.:
Знання, 2007.
6.
Огнев’юк В. О., Утюж І. Г. Філософія . Історія філософії : Підручн.
для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень). — К. : Грамота, 2010.
7.
Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. Нариси з сучасної
філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора
філософії / І.А. Сайтарли, О.М. Іщенко, А.О. Приятельчук (За ред. академіка
НАН України Л.В. Губерського). – К.: «ВАДЕКС», 2016.
8.
Світ і людина: Довідник. – Харків: Прапор, 1998.
9.
Торяник В.М. Флософія права (в схемах та визначеннях) : Навч.метод. посіб. – Дніпро ; Херсон : Гельветика, 2019.
10.
Філософія : підручник / Л. В. Губерський [та ін.] ; ред. Л. В.
Губерський ; худож. О. Д. Кононученко. — Харків : Фоліо, 2018.
11.
Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний,
В.П. Андрущенко та ін..; за ред.. І.Ф. Надольного. − 8-ме вид., стер. − К.: Вікар,
2011.
12.
Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібн. / В.Г.
Табачковський, М.О. Булатов, М.В. Хамітов та ін. − К., 2004.
13.
Цвих В.Ф. Політологія: відповіді на питання екзаменаційних
білетів: Навч. посіб. –К.: Знання, 2012.
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Допоміжна
1.
Арутюнов В.Х., Свінціцький В.М. Філософія глобальних проблем
сучасності: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
2.
Бацевич Ф.С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень:
підручник. – К.: Академія, 2008.
3.
Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні,
соціоекономічні та соціокультурні виміри: монографія. – Запоріжжя.: ЗДІА,
2010.
4.
Гаєвський Б.А. Філософія політики. – К.: Вища школа, 2005.
5.
Глушко Т. П. Філософія економіки у структурі сучасної
гуманітарної освіти: монографія. – К.: Науковий світ, 2008.
6.
Головко Б.А. Філософська антропологія. − К., 1997.
7.
Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура.
Ідеологія. Особистість. – К., 2002.
8.
Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.
9.
Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії
особистості. – К.: Стилос, 2001.
10.
Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество:
природа, противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000.
11.
Кремень В. Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації /
В. Кремень
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dt.ua/EDUCATION/lyudina_i_osvita_u_vimirah_ekonomichnoyi_tsivilizatsiyi
-48163.html
12.
Лісовий В. Культура – ідеологія – політика / В. Лісовий. – К.:
Видавництво імені Олени Теліги, 1997.
13.
Мизес фон Л. Человеческая деятельность. Трактат по
экономической теории. – М.: «Экономика», 2000.
14.
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. К., 1995.
15.
Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій: Підручник. – Львів, 2009.
16.
Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : Підручн. для
вищ. навч. закл. / В.П. Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І. Михальченко. – Вид.
4-те, випр. та доп. – К.: Генеза, 2016.
17.
Тоффлер Э. Революционное багатство / Элвин Тоффлер, Хейди
Тоффлер. – М.: АСТ Москва, 2008.
18.
Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. /
В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.:
Каравела, 2009.
19.
Філософія: підручник / за ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2008.
20.
Філософія: хрестоматія (відвитоків до сьогодення): навч. посіб. / за
ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2012.
21.
Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода. – СПб.: «Пневма»,
1999.
Словники
1.
Булатов М.О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009.

11

2.
Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. науч. ред. и
сост. А.А. Грицанов. − М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2002.
3.
Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора;
Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко. − К.: Вид-во Соломії
Павличко «Основи», 2003.
4.
Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН;
Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов,
Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2001.
5.
Современный философский словарь / Под. ред. В.Е. Кемерова. − М.;
Бишкек: изд-во «Одиссей», 1996.
6.
Социальная философия: Словарь / Сост. и ред. В.Е. Кемеров,
Т.Х. Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект;
Екатеринбург: Деловая книга, 2006.
7.
Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА-М, 2004.
8.
Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Ред.
колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.
9.
Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002.
10.
Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. − 2-ге вид.,
перероб. і доп. − К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.
11.
Філософський словник соціальних термінів. / Ред. рада Андрущенко
В.П., Губерський Л.В., Кремень В.Г. та ін.. 3-тє вид., доп. – К.-Харків, Р.И.Ф.,
2005.
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної
роботи _______________В.А. Бугров
«____» _______________ 2020 р.
Зразок екзаменаційного білета
вступного випробування з курсу «Людина і світ»
до Інституту післядипломної освіти
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю
053 «Психологія» освітньою програмою «Практична психологія»
на заочну форму навчання
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 100 балів, а саме:
Екзаменаційний білет складається із п’ятдесяти завдань.
Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.
Кожна неправильна відповідь оцінюється в 0 балів.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1.

Філософія — це ...
А. Наука
Б. Світогляд
В. Методологія
Г. Усе вище зазначене

2.

Під знанням слід розуміти ...
А. Елементарний образ дійсності
Б. Відносно завершене бачення дійсності
В. Узагальнення реальності
Г. Усе вище зазначене.

3.

Світ і поняття світу - це ...
А. Одне й те саме
Б. Те, що ми можемо повністю пізнати
В. Різні явища
Г. Те, про що ми не здатні нічого сказати.

4.

Які системи світогляду є історичними?
А. Космоцентрична
Б. Антропоцентрична
В. Теоцентрична
Г. Усі вище зазначені.
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5.

Головними ознаками міфологічного світогляду є ...
А. Тотемізм і анімізм
Б. Циклічна модель часу
В. Антропоморфізм і фетишизм
Г. Усі вище зазначені.

6.

Поняття «космос» вказує на ...
А. Впорядкованість існування у світі
Б. Багатозначність
В. Хаос
Г. Неперервність змін.

7.

Біосфера - це тільки ...
А. Тваринний світ
Б. Суспільство
В. Рослинний світ
Г. Оболонка Землі, у якій існує життя.

8.

Поняття «екологія» вказує на ...
А. Стан навколишнього середовища
Б. Науку про стан навколишнього середовища і відношення до нього
людини
В. Відношення людини до навколишнього середовища
Г. Усе вище зазначене

9.

Людина - це тільки ...
А. Особливим чином тілесно організована істота
Б. Душевна істота
В. Носій інтелекту
Г. Усе вище зазначене

10.

Укажіть нормативне визначення права
А. Право – це те, що держава наказує вважати правом
Б. Право – це сукупність норм, що надають і обмежують зовнішню
свободу людини
В. Право – це сукупність правових відносин в суспільстві, в процесі яких
утверджуються правові норми
Г. Право – це система понять про загальнообов’язкові норми, права,
обов’язки і заборони, порядок і форми захисту

11.
50.

…..
…..

