
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. І Вселенський собор відбувся: 

         +   А) 325 року; 

               Б) 381 року; 

               В) 391 року.  

               Г)  1054 року. 



Біля правильної відповіді потрібно поставити позначку. 

2. 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: участь у роботі круглого столу на тему 

« Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи» 

 

Орієнтовні питання, які будуть винесені для обговорення під час дискусії: 

 

- Яких реформ потребує вітчизняна філософська освіта і наука? 

- Історія філософії як стратегія сучасного філософування?; 

- Як можлива «конкурентоспроможність» філософії та релігієзнавства? 

- Образ філософа у сучасному українському суспільстві; 

- Філософія та проекти національного культуротворення; 

- Філософія: між анархізмом та ідеологією; 

- Філософія чи філософії: досвід плюралізму; 

- Співвідношення наукових інновацій та освітніх запитів у вітчизняному 

філософсько-релігієзнавчому дискурсі; 

- Соціальна інтеграція як філософсько-релігієзнавча проблема. 

 

Критерії оцінювання участі в дискусії на засіданні круглого столу: 

1. Ступінь активності участі в обговоренні. 

2. Наявність та рівень аргументованої позиції. 

3. Коректність ведення дискусії. 

4. Вміння узагальнювати результати наукової дискусії.  

 

У якості додаткового заходу Олімпіади планується видання матеріалів 

роботи круглого столу у форматі збірника наукових праць. Матеріали виступів 

будуть опубліковані до початку роботи круглого столу.  

Публікація у збірнику матеріалів роботи круглого столу не являє собою 

окремого завдання ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, не 

оцінюється журі, не впливає на рейтинг студентів-учасників і здійснюється 

виключно за бажанням студентів-учасників ІІ етапу Всеукраїнської 



студентської олімпіади з філософії та релігієзнавства. Метою публікації 

матеріалів круглого столу є поширення результатів наукових досліджень 

студентів-учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади для 

студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами 

розвитку вітчизняної філософської та релігієзнавчої науки. 

Матеріали для публікації виконуються в межах запропонованого 

тематичного напряму у формі тез наукової доповіді, або філософського есе. 

Тема тез, або есе визначається автором самостійно у межах запропонованих 

орієнтовних питань, але не обмежуються наведеними у вимогах до круглого 

столу формулюваннями. 

 

Тези та есе просимо надіслати на електронну адресу оргкомітету ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії і релігієзнавства 

philos.olimp2015@gmail.com   до 10 березня 2015 р. за наступною формою:  
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КРУГЛОГО СТОЛУ 
«СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
(15-17 КВІТНЯ 2015 року) 

 
Назва файлу – Прізвище та ініціали учасника! 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)   

Місто  

Місце роботи/ навчання (повне найменування 
установи) 

  

Факультет, кафедра  

Контактний телефон   

е-mail  

Тема  доповіді   

Науковий керівник (для студентів, аспірантів, 
здобувачів): 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, e-
mail: 

Дата заповнення анкети   

Текст доповіді (скопіювати не змінюючи формат)  
* Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – 
одинарний, посилання – в квадратних дужках одразу після цитування. 

 
*(вставити текст доповіді) 
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