
II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії та 

релігієзнавства проводиться у 2 тури 

 
Перший тур 

Виконання тестових завдань з релігієзнавства, які включають наступні 

теми: 

Історія релігії: 

- архаїчні форми релігії 

- ранні національні релігії 

- релігії сходу 

- світові релігії 

- неорелігії 

- священні тексти в релігійних традиціях 

Релігійне мистецтво: 

- іконопис 

- храмове мистецтво 

- мистецтво Ренесансу 

Психологія релігії: 

- напрямки психології релігії 

- релігійні почуття 

- психоаналіз і релігія 

Філософія релігії: 

- проблема Бога в філософії релігії 

- проблема чудесного в інтерпретації Д.Юма 

- особливості філософії релігії І.Канта 

- проблема співвідношення розуму та віри 

- докази буття Бога як проблема філософії релігії 

Історія світової релігієзнавчої думки: 

- знання про релігію в античності 

- релігієзнавча думка доби Просвітництва 

- зародження та становлення релігієзнавства як науки 

- феноменологічний підхід у релігієзнавстві 

 

 

Приклад типового тестового завдання: 

1. Розташуйте священні тексти відповідно до релігійних традицій, яким 

вони належать: 

Священні тексти: 

А) ТаНаХ  

Б) Коран 

В) Трипітака 

Г) Біблія  

Релігійні традиції: 

1) Християнство 

2) Іудаїзм 

3) Іслам 

4) Буддизм 

Відповідь: А2, Б3, В4, Г1. 



  

Другий тур 

Підготовка та публічне виголошення промови на запропоновану тему 

 

Орієнтовні напрями, за якими будуть запропоновані теми для підготовки й 

виголошення промови: 

 Філософські категорії. 

 Сучасна світова філософія. 

 Екзистенційна філософія та екзистенціалізм. 

 Філософська герменевтика. 

 Трансценденталізм та феноменологія. 

 Постмодерністська філософія. 

 Логіка та аналітична філософія. 

 Структуралізм та постструктуралізм. 

 Релігійна філософія та філософія релігії. 

 

Час для підготовки промови – 30 хвилин. 

Час для виголошення промови – 3 хвилини. 

Кожен учасник отримує індивідуальну тему для підготовки та виголошення 

промови. Вибір теми здійснюється шляхом жеребкування. 

 

Критерії оцінювання промови: 

1. Рівень володіння історико-філософським матеріалом. 

2.Рівень розуміння головних проблем та ідей сучасної світової та вітчизняної 

філософської думки. 

3.Оригінальність, самостійність, наявність авторської позиції. 

4.Прозорість, лаконічність, точність та доступність промови для широкого кола 

наукової громадськості. 

5.Рівень володіння сучасною українською філософською мовою. 

6.Вміння ефективно використовувати відведений час.  

 

 

 

Приклад завдання другого туру: 

 

Підготуйте та виголосіть промову на тему: 

 

Що таке Абсолют і як можливо помислити абсолютне? 

 

Тривалість промови – 3 хвилини. 

 


