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У якій картині світу "природне" і "надпри-

родне" не відрізняються одне від одного? 
1. науковій  

2. релігійній  

3. міфологічній 
4. філософській 

 

Які функції властиві філософії?  

1. світоглядна  

2. пізнавальна  

3. методологічна  

4. усі ці функції разом узяті  

 

Виділіть ознаку, необхідну для 

філософського світогляду: 

1. конкретність  

2. абстрактність  

3. наочність  

4. системність  

 

Виберіть судження, що найбільш повно 

визначає суть філософії: 

1. теоретичне конструювання  

2. розумне світобачення  

3. витончене світовідчуття  

4. міфологічне світосприйняття 

 

Античну епоху можна охарактеризувати 

як: 

1. космоцентризм 

2. соціоцентризм 

3. теоцентризм 

4. антропоцентризм 

 

Поворот від природи до людини у 

філософії здійснив: 

1. Платон 

2. Аристотель 

3. Сократ 

4. Геракліт 

 

 

 

Буття є, а небуття немає. Так вважав: 

1. Парменід 

2. Платон 

3. Аристотель 

4. Сократ 

 

„Двічі неможна ввійти в одну й ту саму 

ріку” вважав: 

1. Геракліт 

2. Платон 

3. Аристотель 

4. Сократ 

 

Міфологія може бути представлена як:  

1. первісний світогляд 

2. науковий світогляд 

3. реальна картина світу 

4. будь що із вказаного 

Хто з філософів стверджував вогонь як 

першооснову світу?  

1. Анаксимандр  

2. Анаксимен  

3. Протагор  

4. Геракліт  

Який філософський напрямок розвиває 

Демокріт?  

1. стоїцизм  

2. скептицизм  

3. антропологізм  

4. атомізм 

Який філософ придумав апорію про 

Ахілеса і черепаху? 

1. Зенон 

2. Епікур 

3. Платон 

4. Сократ 

 

Пізнання за Платоном є: 

1. пригадування 

2. мудрування 

3. філософствування  

4. читання Вікіпедії 



 

 

Абсолютна особистість найбільш повно 

виражена в період: 

1. Античності 

2. Середніх віків 

3. Відродження 

4. Нового часу 

«Вірую, щоб розуміти», - це положення: 

1. патристики 

2. схоластики 

3. містики 

4. силогістики 

Томізм - це релігійно-філософське 

вчення: 

1. Ансельма Кентерберійського 

2. Томи Аквінського 

3. Климента Олександрійського 

4. Августина Гіпонського 

Афоризм “Вірую, бо абсурдно” 

приписують: 

1. Тертулліану 

2. Оригену 

3. Василію Великому 

4. Августину 

 

Хто був засновником давньогрецької 

філософії?  

1. Платон  

2. Фалес  

3. Піфагор  

4. Архімед  

Хто з філософів стверджував воду як 

першооснову світу?  

1. Демокріт  

2. Фалес  

3. Зенон  

4. Платон 

 

Піфагор оголосив першоосновою світу 

число, тому що: 

1. він був учнем Платона 

2. дуже любив математику 

3. занадто наївно помилявся 

4. усе можна порахувати 

Який філософ розробив концепцію ідей: 

1. Аристотель 

2. Плотін 

3. Прокл 

4. Платон 

 

Хто з представників патристики 

вважав, що знання вище віри? 

1. Климент 

2. Тертулліан 

3. Оріген 

4. ніхто 
 

Яке твердження невірне: 

1. великий учень Сократа – Платон  

2. великий учень Платона – Аристотель 

3. великий учень Аристотеля – Олександр 

Македонський 

4. великий учень Піфагора –  Геракліт  

 

Схоластика – це: 

1. напрямок у античній філософії 

2. синонім середньовіччя 

3. синтез релігії і логіки 

4. філософська діяльність отців церкви 

 

Творцем геоцентричної системи є 

1. Копернік 

2. Птоломей 

3. Бруно 

4. Ньютон 

 

Творцем геліоцентричної системи є 

1. Копернік 

2. Птоломей 

3. Бруно 

4. Аристотель 

Положення  схоласта Ансельма Кентер-

берійського: «Вірую, щоб розуміти», 

означає: 

1. поки не повірю, то й зрозуміти 

божественість неможливо 

2. поки я не пізнаю власним розумом, то 

не повірю 

3. розум і віра одне й те саме 

4. треба все перевіряти і ні в що не вірити. 



 

 

 

Хто стверджував, що загальні поняття – 

це імена речей: 

1. номіналізм 

2. креаціонізм 

3. матеріалізм 

4. реалізм 

 

Який український еквівалент латинських 

слів невірний: 
1. socium – суспільство 

2. homo – людина 

3. natura – істина 

4. ratio – розум 

Яий український еквівалент грецьких 

слів невірний: 
1. logos – слово 

2. bios – весна 

3. physis – природа 

4. antropos – людина 

Який український еквівалент латинських 

слів невірний: 

1. credo – вірую 

2. anima –  німота 

3. modus –  спосіб 

4. ego –  я 
 

Яке місто створив у своїй утопії Томазо 

Кампанела? 

1. Райське місто 

2. Підземне місто 

3. Місто Закону 

4. Місто Сонця 
 

Людина згідно емпіричної теорії  Локка є:  

1. Пусте місце 

2. Застиглий розум  

3. Чиста дошка 

4. Задубілий ум 

 

 

 

 

Вроджені ідеї - усього лише начерк май-

бутнього знання, що викристалізо-

вується в процесі життєвого досвіду, 

вважав: 

1. Декарт 

2. Гоббс 

3. Бекон 

4. Локк 

 

Індукція – це: 

1. різновид силогізму 

2. вчення Бекона 

3. філософський напрямок  

4. логічний закон 

 

Представником емпіризму в новій 

філософії не був: 

1. Декарт 

2. Бекон 

3. Гоббс 

4. Локк 

Заперечують можливість пізнання 

дійсності: 

1. позитивісти 

2. екзистенціалісти 

3. постмодерністи 

4. агностики 

  

„Наука і прогрес” є гаслом: 

1.  Нового часу 

2.  Просвітництва 

3.  Новітнього часу 

4. усіх перерахованих 

 

Філософію екзистенціалізму   

характеризує спрямованість до:  

1. творчості  

2. абсурду 

3. свободи 

4. всього вищеназваного 

 

 



 

 

Теза „людина – це те, що повинно бути 

подолано” належить: 

1. Марксу 

2. Камю 

3. Сартру  

4. Ніцше 

 

Екзистенціалізм протиставляється: 

1.  об’єктивізму 

2.  раціоналізму 

3.  всезагальності 

4. усьому перерахованому 

 

Представником екзистенціалізму був: 

1. Кант 

2. Конт 

3. Клімт  

4. Камю 

 

Екзистенціалізм є філософією: 

1. особистісного існування 

2. людського життя 

3. страждання 

4. всього переліченого 

 

 „Порогова ситуація” в екзистенціалізмі 

означає: 

1. Наукове прозріння, що веде до 

відкриття 

2. Загубленість людини серед 

соціальних стереотипів  

3. Найвища точка задоволення власним 

існуванням  

4. Самоусвідомлення перед лицем 

смерті 

 

У вченні Сковороди нерівна рівність 

означає: 

1. всі люди брати, але завжди є старший 

2. однакова  реалізація різних здібностей. 

3. люди по-різному здібні, їх неможливо 

порівняти  

4. серед рівних є найрівніші 

 

Автор філософського вчення про 

надлюдину: 

1. Шопенгауер 

2. Фрейд 

3. Ніцше 

4. К’єркегор 

Розвитком називають: 

1. незворотні зміни 

2. процес збільшення інформації 

3. рух по колу 

4. кількісні зміни 

Воля у вченні А. Шопенгауера і  

Ф. Ніцше - це сукупність 

1.  бажань та інстинктів 

2.  пристрастей та поривів 

3.  несвідомих порухів 

4.  всього перерахованого  

 

В епоху Відродження світогляд був 

переважно: 

1. антропоцентричним 

2. космоцентричним 

3. теологічним 

4. пантеїстичним 

 

„Утопію” написав: 

1. Кампанелла 

2. Мор 

3. Фур’є 

4. Бекон 

Антропоцентризм є принципом 

світогляду: 

1. Відродження 

2. Нового часу 

3. Просвітництва 

4. усіх перерахованих періодів історії 

Твердження про те, що дійсність - це 

потік відчуттів, характеризується 

як: 

1. агностицизм 

2. гностицизм 

3. позитивізм 

4. суб’єктивізм 



 

 

Твердження «Я мислю, отже, я існую» 

належить: 

1. Канту 

2. Лейбніцу 

3. Локку 

4. Декарту 

 

Термін “філософська антропологія” 

означає: 

1. вчення про суспільство 

2. філософське вчення про людину 

3. вчення про мораль 

4. вчення про відносини людини і світу 

 

Що є більш характерним для 

раціоналізму  

1. здоровий глузд  

2. логічність  

3. схематичність 

4. усе перелічене 

 

Некласична філософія протиставляється:  

1. агностицизму 

2. ідеалізму 

3. матеріалізму 

4. раціоналізму 

 

Поняття „екзистенція” вводить: 

1. Кант 

2. Кроче 

3. К’єркегор 

4. Карнап 

Екзистенція означає: 

1. Ідеальне буття 

2. Існування  

3. Підсвідоме 

4. Абсурдне буття 

Теза „Бунтую, отже, існую” належить: 

1. Камю 

2. К’єркегору 

3. Карнапу 

4. Когену 

  

„Філософія життя” протиставляє себе:  

1. метафізиці 

2. науковому пізнанню 

3. екзистенціалізму 

4. ірраціоналізму 

 

Хто називає людину „канатом, 

натягнутим між твариною і 

надлюдиною”: 

1. Шопенгауер 

2.  Фромм 

3. Ніцше  

4. Фрейд 

 

Теза „Бог помер...” належить: 

1. Фрейду 

2. Юнгу 

3. Канту 

4. Ніцше 

У вченні Фрейда основним інстинктом, 

окрім сексуального є: 

1. прагнення розбагатіти 

2. прагнення до смерті 

3. прагнення до самореалізації 

4. вчитися у вищій школі 
 

Яким поняттям Фрейд характеризує 

підсвідоме: 

1. „Я” 

2. „Воно” 

3.  „не-Я” 

4. „Супер-Я” 

 

До архетипів Юнга не належить: 

1. Персона 

2. Тінь 

3. Аніма 

4. Альтер-его 
 

Фрейд розробляє теорію: 

1. мотивації 

2. консультації 

3. сублімації 

4. комунікації 



 

 

Теорію про колективне підсвідоме 

розробив: 

1. Юм 

2. Юнг 

3. Фрейд  

4. Фромм 

 

Вчення Юркевича є: 

1. антропоцентризм 

2. космоцентризм 

3. соціоцентризм 

4. кордоцентризм 

У вченні Сковороди є такі Три світи: 

1. космос, живий світ, розумний світ 

2. божественний, людський, природний 

3. зовнішній, внутрішній, срединний 

4. мікрокосм, макрокосм, символічний світ 

 

Хто автор вчення про дві натури і три 

світи? 

1. Григорій Сковорода 

2. Кирило Лукаріс 

3. Кирило Туровський 

4. Христофор Філарет 

 

 

2 й модуль 

 

Епоху Середніх віків можна 

охарактеризувати як: 

1. теоцентризм 

2. космоцентризм 

3. антропоцентризм 

4. соціоцентризм 

 

Епоху Нового часу можна 

охарактеризувати як: 

1. космоцентризм 

2. техноцентризм 

3. теоцентризм 

4. антропоцентризм 

 

 

Епоху постсучасності можна 

охарактеризувати як: 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. техноцентризм 

4. антропоцентризм 

 

Вчення  про буття є: 

1. логіка 

2. естетика 

3. онтологія 

4. гносеологія 

 

Теорія пізнання це - 

1. естетика 

2. онтологія 

3. гносеологія 

4. етика 

 

Вчення про закони мислення це - 

1. логіка 

2. естетика 

3. онтологія 

4. етика 

 

Вчення про моральність це - 

1. логіка 

2. естетика 

3. онтологія 

4. етика 

 

Вчення про прекрасне це - 

1. логіка 

2. естетика 

3. онтологія 

4. етика 

 

Світогляд, відповідно до якого Бог 

абсолютне і єдине джерело усього сущого: 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. антропоцентризм 

4. соціоцентризм 

 

 

Світогляд, відповідно до якого людина є 

метою і смислом світового буття: 



 

 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. антропоцентризм 

4. соціоцентризм 

 

Світогляд, відповідно до якого 

суспільство є домінуючою сферою буття: 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. антропоцентризм 

4. соціоцентризм 

Світогляд, відповідно до якого техніка є 

основою суспільного буття: 

1. теоцентризм 

2. антропоцентризм 

3. соціоцентризм 

4. техноцентризм. 

 

Світогляд, відповідно до якого 

природний космос є основою буття: 

1. космоцентризм 

2. теоцентризм 

3. антропоцентризм 

4. соціоцентризм 
 

Вчення про людину це: 

1. соціологія 

2. соціальна філософія 

3. антропологія 

4. аксіологія 
 

Вчення про цінності це:  

1. соціологія 

2. соціальна філософія 

3. антропологія 

4. аксіологія 

 

Розділ філософії, що вивчає найбільш 

загальні закони розвитку суспільства: 

1. соціологія 

2. соціальна філософія 

3. антропологія 

4. епістемологія 
 

Наука про суспільство, заснована на 

конкретних дослідженнях соціального 

життя людей це: 

1. соціологія 

2. соціальна філософія 

3. антропологія 

4. соціофобія 

Вчення про пізнання це: 

1. соціологія 

2. соціальна філософія 

3. антропологія 

4. епістемологія 

 

Здатність свідомості зберігати і 

відтворювати інформацію: 

1. уява 

2. пам'ять 

3. увага 

4. воля  

Об’єкт і суб’єкт – це: 

1.дві людини, що спілкуються  

2.філософ і його учень 

3.оточуючий світ і пізнаюча людина 

4.розділи філософії 

 

Здатність свідомості створювати нові 

образи: 

1. уява 

2. пам'ять 

3. увага 

4. інтуїція 

 

Спрямованість пізнавальної діяльності 

на визначений об’єкт: 

1. уява 

2. пам'ять 

3. увага 

4. інтуїція 

 

Безпосереднє бачення смислу  –  

1. уява 

2. пам'ять 

3. увага 

4. інтуїція 

 

Керуюча інстанція свідомості, що 

спонукає до тих чи інших вчинків:  

1. пам'ять 

2. увага 



 

 

3. інтуїція 

4. воля  

 

Філософія це:  

1. богослов'я 

2. багатослів'я  

3. багатобожжя 

4. любов до мудрості 

 

Теологія це: 

1. богослов'я 

2. народовладдя 

3. багатослів'я  

4. багатобожжя 

 

Демократія це: 

1. народовладдя 

2. багатослів'я  

3. багатобожжя 

4. любов до мудрості 

 

Політеїзм  це: 

2. народовладдя 

3. багатослів'я 

4. багатобожжя 

5. любов до мудрості 

 

Пантеїзм це: 

1. ототожнення бога і  природи 

2. матерія первинна відносно свідомості 

3. свідомість первинна відносно матерії 

4. визнання Бога творцем природи 

 

Філософією розмаїтості і плюралізму 

називають: 

1. постмодернізм  

2. марксизм 

3. фрейдизм 

4. екзистенціалізм 

 

Постмодернізм є філософією: 

1. руйнування абсолютів 

2. критики логоцентризму 

3. заперечення канонів і правил 

4. усього названого 

До категорій некласичної естетики 

відноситься: 

1. Лабіринт 

2. Абсурд 

3. Повсякденність 

4. Все перераховане  

 

Постмодернізм характеризується: 

1. Неточністю 

2. Іронією 

3. Втратою „Я” і внутрішнього світу  

4. Усім перерахованим  

 

Для постмодернізму не характерне: 

1. невизначеність 

2. іронічність 

3. фундаментальність  

4. фрагментарність 

 

Тезу про «смерть людини» обґрунтовує: 

1. екзистенціалізм 

2. постмодернізм 

3. позитивізм 

4. фрейдизм 

 

 Характерною рисою філософії 

постмодернізму є: 

1. заміна об’єктивної реальності 

знаково -  символічними картинами 

світу 

2. дослідження основ буття 

3. створення системного 

філософського знання  

4. раціоналізм 

 

 Постмодернізм є філософією: 

1. руйнування абсолютів 

2. критики логоцентризму 

3. заперечення канонів і правил 

4. усього названого 

 

Модель реальності, де створюється ефект 

присутності в ній людини, називається:  

1. віртуальною 

2. об’єктивною 



 

 

3. суб’єктивною 

4. актуальною 

Тоффлер запропонував футурологічну 

модель:  

1. «сутінок Європи»  

2. «суспільства масового споживання»  

3. «третьої хвилі»  

4. «зіткнення цивілізацій» 
 

Воля, розум і почуття походять від: 

1. індивідуальності 

2. сутності (природи) 

3. інстинктивності 

4. особистості 

 

 
Виберіть правильне поняття: 

а) Сфера духовного життя суспільства, змістом якої 

є систематизоване пізнання навколишнього світу –

......... 

б) Сфера духовного життя суспільства, заснована 

на вірі в існування вищих (надприродніх) сил – 

......... 

в) Сфера духовного життя суспільства, заснована на 

эстетическом сприйнятті і відображенні дійсності  – 

....... 

[мистецтво, наука, релігія] 

 

Вставте в приведену нижче фразу слова з дужок: 

Фалес вважав початком світобудови.........,  

Анаксімен –……....,   

Геракліт–..........,  

Піфагор–.......... 

[повітря, число, воду, вогонь] 

 

Виберіть ім'я з дужок: 
а) Основоположник античного атомізму  –......... 

б) Вчення про мінливість (текучість) усього сущого 

створив – ......... 

в) Вважають, що принцип доказу ввів у науку 

мілетський філософ і математик – ........ 

г) Творець релігійно–філософського вчення про 

числа –.... 

[Геракліт, Фалес, Демокріт, Піфагор] 

 

 

Виберіть потрібну назву з дужок: 
а) Школа Платона в Афінах –......... 

б) Афінська школа Аристотеля –......... 

[Лікей, Академія] 

 

4. Виберіть потрібне з дужок: 
а) Геракліт носив прізвисько.........за любов до 

іносказання. 

б) Сократ прозвав свого учня Арістокла........., тобто 

широкоплечим. 

в) До водохрещення Августін носив язичеське 

ім'я.......... 

[Аврелій, Темний, Платоном] 

 

Закінчите вислів, вибравши потрібне поняття з 

дужок: 
а) Система, відповідно до якої в центрі світобудови 

знаходиться Земля, називається......... 

б) Система, відповідно до якої в центрі світобудови 

знаходиться Сонце, називається......... 

[геліоцентричної, геоцентричної] 

 

 

Виберіть з дужок опущене поняття: 
а) .........– середньовічний течія, що прагне довести 

істини божественного одкровення логічним 

шляхом. 

б) ......... – середньовічний течія, що стверджує 

можливість безпосереднього (надчуттєвого та 

ірраціонального) спілкування людини з Богом. 

[містика, схоластика] 

  

Уставте потрібне поняття, вибравши його з 

дужок: 
а) Філософська категорія «.........» означає «існуюче 

поза свідомістю і не залежне від свідомості 

людини». 

б) Філософська категорія «.........» означає «існуюче 

у свідомості, що залежить від свідомості людини». 

[суб'єктивне, об'єктивне] 

 

Виберіть ім'я з дужок: 

а) Формування емпіричної методології пов'язують з 

ім'ям англійського політика і філософа XVII 

ст.......... 

б) Формування раціоналістичної методології 

пов'язують з ім'ям знаменитого французького 

філософа і математика XVII ст. ......... 

[Рене Декарта, Френсиса Бекона] 

 

 

 

 

 

Виберіть ім'я з дужок: 
а) Афоризм «Scientia potentia est» («Знання – сила») 

належить англійському філософові......... 



 

 

б) Афоризм «Cogito, ergo sum» («Мислю, отже, 

існую») належить французькому філософові і 

математикові......... 

[Р. Декарту, Ф. Бекону] 

  

Вставте обумовлене поняття, вибравши його з 

дужок: 
а) .........– процес поступових, безперервних змін. 

б) .........– корінна зміна, стрибкоподібний перехід 

від одного якісного стану до іншого. 

[революція, еволюція] 

 

Закінчите висловлення, вибравши потрібне ім'я 

з дужок: 
а) Атомістичну теорію будівлі речовини 

створив......... 

б) Закони класичної механіки сформулював......... 

в) Принципи квантової механіки розробив......... 

[Демокріт, Бор, Ньютон] 

 

3. Виберіть обумовлене поняття з дужок: 
а) .........– це розвиток за рахунок кількісного 

збільшення факторів росту. 

б) .........– це розвиток за рахунок підвищення якості 

використання ресурсів росту. 

[інтенсивний розвиток; екстенсивний розвиток] 

 

3. Вставте у наведену фразу слова з дужок: 
Першою стадією суспільного поділу праці було 

відділення ......... від землеробства,  

другий — виділення .......... 

третьої – поява......... 

[ремесла, скотарства, торгівлі] 

 

4. Уставте потрібне з дужок: 
а) Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін 

стояли на чолі ......... 

б) Робесп’єр, Марат, Дантон були ідеологами ....... 

в) Бенджамін Франклін, Томас Джефферсон, 

Джордж Вашингтон започаткували інститути ..... 

[ Великої французької революції, Реформації, 

американської демократії] 

 

4. Закінчите висловлення: 

а) Процес переходу від традиційного суспільства до 

сучасного –............. 

б) Процес заміни ручної праці машинним......... 

в) Процес широкомасштабного поширення 

інформаційних ресурсів......... 

г) Перехід до такого типу керування і виробництва, 

при якому машини працюють без особистої участі 

людини......... 

[автоматизація, інформатизація, модернізація, 

механізація] 

 

4. Виберіть потрібні поняття з дужок: 
а) Переклад приватної власності в державну 

(загальнонародну)–......... 

б) Передача приватної власності у власність 

колективів (громад, артілей, кооперативів) –......... 

в) Переклад державної і суспільної власності в 

приватну–......... 

[приватизація, націоналізація, соціалізація] 

 

3. Вставте обумовлене поняття, вибравши його з 

дужок: 
а) .........– спільна діяльність, заснована на збігу 

інтересів. 

б) .........–узгодження інтересів на основі взаємних 

поступок. 

в) .........– зіткнення протилежних інтересів. 

[конфлікт, співробітництво, компроміс] 

 

Уставте потрібні поняття: 
а) пояснення соціальних явищ природними 

факторами – 

б) вчення, що розглядає природу як утілення Бога, 

ототожнення природи і Бога –.......... 

в) концепція, відповідно до якої первинний імпульс 

загальному рухові світу дав Бог –.......... 

[ пантеїзм, натуралізм, деїзм] 

 

Закінчите висловлення: 
а) Джордано Бруно створив концепцію......... 

б) Птоломей Клавдій створив концепцію......... 

в) Микола Коперник створив концепцію......... 

[геоцентризму, геліоцентризму, нескінченної 

вселеної] 

 

Дайте український еквівалент латинських слів: 
а) Socium–......... 

б) Natura–......... 

в) Homo–......... 

г) Ratio–......... 

д) Sensus–......... 

[почуття, людина, розум, суспільство, природа] 

 

Дайте український еквівалент грецьких слів: 
а) Logos–......... 

б) Physis–......... 

в) Antropos –......... 

г) Bios–......... 

д) Theos–......... 

[життя, бог, природа, слово, людина] 

 

 

Перекладіть українською мовою: 
а) Homo sapiens–......... 



 

 

б) Homo economicus –......... 

в) Homofaber–......... 

г) Homoludens–......... 

[людина вміла, людина граюча, людина розумна, 

людина економічна] 

 

Дайте українські еквіваленти іншомовних слів: 
а) абсолютний–......... 

б) індиферентний–......... 

в) абстрактний–......... 

г) експресивний–......... 

[відвернений, виразний, безумовний, байдужний] 

 

Дайте українські еквіваленти іншомовних 

понять: 
а) легітимний–......... 

б) егалітарний–......... 

в) елітарний–......... 

г) електоральний–......... 

[виборчий, законний, обраний, рівний] 

 

Уставте потрібне поняття: 
а) Категорія, що виражає домірність окремих сторін 

предмета–............ 

б) Естетична категорія, що означає очищення душі 

засобами високого мистецтва –........... 

в) Естетична категорія, що виражає жагучу наснагу, 

емоційний підйом –........... 

[гармонія, патетика, катарсис] 

 

Дайте українські еквіваленти латинських слів: 
а) Civilis–......... 

б) Justus–......... 

в) Legitimus–......... 

[цивільний, законний, справедливий] 

 

Уставте потрібне поняття, вибравши його з 

дужок: 
а) відданість своїй батьківщині –............ 

б) відмовлення від національної самобутності, 

ідеологія світового громадянства–.......... 

[космополітизм, патріотизм] 

 

Підберіть українські еквіваленти іншомовних 

слів: 
а) радикальний–......... 

б) інтернаціональний –......... 

в) еквівалентний–......... 

г) каузальний–......... 

[міжнародний, рівний, крайній, причинний] 

 

 

Підберіть українські еквіваленти іншомовних 

слів: 

а) маргінальний –......... 

б) компаративний–......... 

в) сентиментальний–......... 

[граничний, чуттєвий, порівняльний] 

 

Підберіть українські еквіваленти латинських 

слів: 
а) credo–......... 

б) essentia–......... 

в) modus–......... 

г) anima–......... 

[спосіб, душа, вірую, сутність] 

 

Дайте український еквівалент грецьких слів: 
а) Method–......... 

б) Gnosis–......... 

в) Analysis–......... 

г) Synthesis –......... 

д) Genesis–......... 

[розкладання, з'єднання, спосіб, походження, 

пізнання] 

 

Дайте український еквівалент іншомовних 

понять: 

а) моральний–......... 

б) вербальний–......... 

в) емпіричний –......... 

г) клерикальний –......... 

[досвідчений, словесний, моральний, церковний] 

 

Дайте український еквівалент іншомовних 

понять: 

а) богослов'я ... 

б) народовладдя ... 

в) після фізики ... 

г) багатобожжя ... 

д) любов до мудрості ... 

[філософія, метафізика, 

пантеїзм,теологія,демократія] 

 

Дайте український еквівалент грецьких слів: 
а) Pathos–......... 

б) Ethos–......... 

в) Atomos–......... 

г) Mono–......... 

д) Poly–......... 

[один, пристрасть, звичай, багато, неподільний] 

 

 

 

Дайте український еквівалент латинських слів: 
а) Progress–......... 

б) Regress–......... 

в) Objectum–......... 



 

 

г) Subjectum–......... 

[ рух, що знаходиться перед;, назад; рух уперед; 

знаходиться під] 

 

Дайте український еквівалент латинських слів: 

а) Deus –......... 

б) Fatum–......... 

в) Cultura–......... 

г) Verbum–......... 

д) Globus–......... 

[слово, куля, доля, обробка, бог] 

 

Дайте український еквівалент грецьких слів: 
а) Crisis–......... 

б) Sophia–......... 

в) Simbol–......... 

г) Charakter......... 

[мудрість, знак, поворот, особливість] 

 

 

Виберіть потрібне поняття з дужок: 
а) .........– безпристрасність, байдужість, байдужість. 

б) .........– крайнє стримування від почуттєвих благ 

в) .........–подоба або подібність 

г) .........–абстрагованість 

[аналогія, аскетизм, апатія, абстракція] 

 

Дайте український еквівалент латинських слів: 
а) Persona–......... 

б) Pater–......... 

в) Condition–......... 

г) Nihil–......... 

[ батько, особистість, ніщо, умова] 

 

Підберіть відповідні поняття: 
а) Аксіоматичне твердження, що лежить в основі 

якої–небудь теорії–і 

б) Основне правило поведінки або наукової теорії 

— 

в) Судження, з якого випливає нове судження 

(висновок) –– 

[посилка, постулат, принцип] 

 

Дайте український еквівалент: 
а) mobilis–......... 

б) modern–......... 

в) mistikos–......... 

г) monachos–......... 

[сучасний, самотній, рухливий, таємничий] 

 

 

Дайте український еквівалент іншомовних слів: 
а) режим–......... 

б) модель–......... 

в) ліміт–......... 

г) критерій–......... 

[показник, зразок, порядок, межа] 

 

2. Дайте український еквівалент латинських 

слів: 
а) lingua–......... 

б) quantum–......... 

в) ego–......... 

г) status–......... 

[я, положення, мова, скільки] 

 

Вставте потрібне поняття: 
а) .........– віра в долю, долю. 

б) .........– абсолютизація волі. 

в) .........– вчення про божественне приречення всіх 

подій. 

[волюнтаризм, фаталізм, провіденціалізм] 

 

Дайте українські еквіваленти іншомовних 

понять: 
а) норма–......... 

б) девіація –......... 

в) період–......... 

г) феномен–.......... 

[кругообертання, явище, зразок, відхилення] 

 

Дайте українські еквіваленти грецьких слів: 

а) Kratos–......... 

б) Demos–......... 

в) Polis–......... 

г) Nomos –......... 

[держава, закон, влада, народ] 

 


